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PROCESSO  LICITATORIO  N° 107/2020

PREGAO  PRESENCIAL N° 033/2020

PARA pARTicipAeAO ExcLusivA  DE  MicROEMPRESA Ou  EMPRESA DE PEQUENO
PORTE  OU  EQUIPARADA  NA  FORMA  DA  LEI

Objeto:  Contratagao  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  equiparada  na  forma  da
lei,  para  Registro de  Pregos para a eventual e futura contrata?ao de empresa para a  prestagao de
servigos  de   Sanitiza?ao  de  ambientes   publicos,  junto  aos   Fundos   Municipais   de   Saulde  e  de
Educagao de Augustin6polisITO.

RECIBOAempresa                                                       ,  inscrita  no  CNPJ

sob  o  n.0                                                                        ,  retirou  este  Edital  de  licitaeao  e  deseja  ser  informada

de         qualquer        alteragao         pelo         telefone:                                                                              ou         E-mail.Augustin6polis/TO,aos//2020.

Nome  legivel  e Assinatura do  Resp.  Legal

ESTE  RECIBO  DEVERA  SER  REMETIDO A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE AUGUSTINOPOLIS,
ESTADO   DO   TOCANTINS,   \/lA   E-MAIL:   DmauaustinoDolis®.hotmail.com,   PARA   EVENTUAIS
COMUNICA90ES AOS INTERESSADOS.

A  Prefeitura  Municipal  de Augustin6polis/TO,  nao  se  responsabiliea  por comunicag6es  a  empresa
que nao encaminhar este recibo ou  prestar informag5es incorretas no mesmo.

Data da  Entrega dos  Envelopes:  15/09/2020.
Local  da  Entrega  dos  Envelopes:  Rua  Dom  Pedro  I,  n° 352 -Centro, Augustin6polis/TO.
Horario:  08h30min
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ConfQrme  Ac6rdao  TCU  n.  754/2015  -Plenario,  a  Administra?ao  Ptlblica  esta  obrigada  a
autuar  processo  administrativo  para  apuragao  de  falta  e  aplicaeao  de  sang6es  contra  todas  as
empresas que pratiquem  os atos tipificados  no art.  7°.  Da  Lei  10.520/2002.

Art.  7°  Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  nao
celebrar  o   contrato,   deixar  de  entregar  ou   apresentar  documentagao  falsa
exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da  execugao  de  seu  objeto,
nao    mantiver   a    proposta,    falhar   ou   fraudar   na    execugao   do    contrato,
comportar-se  de  modo  inid6neo  ou  cometer fraude  fiscal,  ficara  impedido  de
licitar e  contratar com  a  Uniao,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municipios e,  sera
descredenciado     no     SICAF,     ou     nos    sistemas     de     cadastramento     de
fornecedores  a  que  se  refere  o  inciso XIV do  art.  4o  desta  Lei,  pelo  prazo  de
ate  5  (cinco)  anos,  sem  prejuizo  das  multas  previstas  em  edital  e  no  contrato
e das demais  cominag6es  legais.

Recomendamos que os interessados em  participar do cerfame leiam  atentamente todas as
exigencias  habilitat6rias  contidas  no  Edital  e  seus  anexos,
exiaidos.

verificando  se  dis 6e  dos  documentos

E,   ainda,  que  sejam  observadas  todas  as  caracteristicas  do  objeto  licitado  para,  assim,
evitar  propostas  com  valores  inexequiveis,
inicio da  sessao do

ois  nao  sera  aceito edido  de  desistencia  a
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PROCESSO  LICITATORIO  N° 107/2020

EDITAL DE  PREGAO  PRESENCIAL  N° 033/2020

PARA pARTicipAeAO ExcLuslvA  DE  MicROEMPRESA Ou  EMPRESA DE  PEQUENO
PORTE  OU  EQUIPARADA  NA  FORMA  DA  LEI

Objeto:  Contratagao  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  equiparada  na  forma  da
lei,  para  Registro de  Preeos para a eventual e futura contratagao de empresa  para a  prestaeao de
servigos  de   San.itizagao  de  ambientes   pdblicos,  junto  aos   Fundos   Municipais   de   Satlde  e  de
Educagao de Augustin6polisITO.

Regido  pela  Lei  Federal  n°  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de
dezembro  de  2006,  Decreto  7.892  de  23  de  Janeiro  de  2013,  Lei  Complementar  n°  147,  de  7  de
Agosto  de 2014,  complementados  pelas  Leis  Federal  13.979,  de  6 de  Fevereiro  de  2020 e  14.035
de  11  de  Agosto  de  2020,    e  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21/06/1993  e  suas
posteriores alterag6es.

PREAMBULO

A  Pregoeira  Oficial  do  Municipio  de  Augustin6polis/TO  torna  pdblico  para  conhecimento  de  todos
os  interessados  q ue  as  O8h30min  do  dia  15  de  Setembro  de 2un, na sede  da  Comissao  de
Licitagao  da  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis/TO,  localizada  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  352  -
Centro,  Augustin6polis/TO,  em  sessao  pulblica  clara  inicio  aos  procedimentos  de  recebimento  e
abertura  de  envelopes  concernente  as  propostas  de  preeos,  formalizagao  de  lances  verbais  e
documentos   de    habilitagao   da    licitagao    modalidade    PREGAO    PRESENCIAL    N°    033/2020,
objetivando prestagao dos servigos relacionados no Anexo I,  mediante as condic6es estabelecidas
no  presente  Edital.

As  propostas  deverao  obedecer as  especificag6es  deste  instrumento  convocat6rio e  anexos,  que
dele fazem parfe integrante.

Os  envelopes  contendo  a  proposta  e  os  documentos  de  habilitaeao  serao  recebidos  na  sessao
pdblica de processamento do  Pregao,  ap6s o credenciamento dos interessados que se apresentar
para  participar  do  certame  que  sera  realizado  no  Departamento  de  Licitagao,  sito  a  Rua  Dom
Pedro  I,  n°  352  -Centro,  Augustin6polis/TO,  iniciando-se  as  O8h30min  do  dia  15  de  Setembro
de 2020 e sera  conduzida  pela  Pregoeira com  o auxilio da  Equipe de Apoio.

Este  edital,  bern como  as  peeas  que  o  integram  encontram-se  disponiveis  aos  interessados  para
consulta   na  sala  da   Comissao   Permanente  de   Licitagao  do  Municipio,   localizada  na  sede  da
Prefeitura  de Augustin6polis/TO,  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  352  -Centro.  Fone:  (63)  3456-1232,  no
horario de  O8hoomin  as  13h30min,  de segunda  a sexta-feira,  podendo ser adquirido gratuitamente
junto  ao  SiteLoficial  do  Municipio: s../ldJJ ustino olis.to. ov.br/

lnformag6es,   pedidos   de   impugna?6es   e   outros   esclarecimentos   quanto   ao   presente   edital
deverao  ser  remetidos  via  e-mail
no  presente edital.

ustino hotmail en, dentrodos  prazos  estipulados

Na  hip6tese de  ocorrer ferjado  ou fatos que  impecam  a  realiza?ao  da sessao  pjiblica,  o  processo
sera suspenso e  a pregoeira emitira comunicado,  informando a  nova data  para o recebimento das
propostas e/ou recebimento dos lances.
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No dia,  hora e  local designados  para sessao  ptlblica,  sera realizado'
a.  Credenciamento dos interessados;
b.  Recebimento da declaraeao  de cumprimento dos  requisitos de  habilitagao;
c.   Recebimento   dos   Envelopes   1    e   2   contendo   propostas   de   pregos   e   documentagao   de
habilita?ao  dos  licitantes;
d.  Analise  das   propostas   de   pregos   para  fins  de  classificagao  dos   licitantes   para   a  etapa  de
apresentagao de lances verbais;
e.  Realizagao da etapa de apresentagao de lances verbais;
f.   Avalia?ao'  dos   documentos   habilitat6rios   do(s)    licitante(s)   que   t`iver(em)   apresentado   a(s)
melhor(es)  proposta(s);

9.  Recebimento de eventual(is)  recurso(s);  e
h.  Adjudicagao do objeto da  licitagao  ao  licitante vencedor,  no caso de inexistir recurso.

Unidades Requisitantes: Secretarias Municipais de Educaeao e de Saude de Augustin6polis/TO.

1  -DO OBJETO
1.1    Contrata?ao  de  empresa  especializada  para  o  Registro  de  Pre€os  para  a  eventual  e  futura
contrata?ao de empresa  para a prestagao de servi?os de Sanitizagao de ambientes ptiblicos, junto
aos   Fundos   Municipais   de   Satlde   e   de   Educagao   de   Augustin6polis/TO,   de   acordo   com   as
descri?6es e especificag6es contidas no Termo de Refer6ncia -ANEXO I deste  Edital.
1.2.  Fica  entendido  que todos  os  documentos  da  licitagao  sao  complementares  entre  si,  de  modo
que qualquer detalhe que se mencione em  urn documento e se omita em  outro  sera valido.
1.3   0correndo decreta?ao de feriado,  ou  outro fato  superveniente  que  impega  a  realizagao  desta
licitagao  na  data  acima  mencionada,  o  evento  sera  automaticamente  transferido  para  o  primeiro
dia  tltil  subsequente,  no  mesmo  horario,  independentemente de nova  comunicaeao.
1.4. A despesa  com  a fornecimento do objeto desta licita?ao i estimada em  R$  179.626,67(cento
e setenta e nove mil e seiscentos e vinte e seis  reais e sessenta e sete centavos),  conforme
apresentado no Termo de  Refetencia.

2.  DA  PARTICIPACAO
2.1.  Poderao  participar desta  licitaeao:
2.1.1.   Poderao  participar  da  presente  licitagao  empresas  regularmente  estabelec'idas,  cujo  ramo
de  atividade  seja  compativel  com  o  objeto  da  licitagao,  conforme  o  disposto  nos  respectivos  atos
constitutivos e que satisfa?am integralmente as condig6es deste Edltal e seus Anexos.
2.1.2.  Empresas  enquadradas  no  regime de Microempresas -ME  e  Empresas de  Pequeno  Porte
-   EPP   nos  termos   do  Art.   6°   c/c  Art.   90.   do   Decreto   n°   8.538 de   6  de   Outubro  de  201
respeitadas  as  regras  indicadas  no  artigo  43,   paragrafo   10,   combinado  com  o  paragrafo  2°  do
mesmo artigo,  da  Lei  Complementar n°  123/2006.
2.1.3  -Empresas  que  nao  se  credenciarem  como  Mlcroempresas  e  ou  Empresas  de  Pequeno
Porte  nao  serao  credenciadas  a  participar do  presente  processo  licitat6rio  exceto  quando  nao for
alcangado o  ntlmero  minimo  de  participantes conforme disposto  no artigo 49 da  Lei Complementar
123/2006,  que preceitua o seguinte:

Art.   49.   Nao   se   aplica   o   disposto   nos   arts.   47   e  48   desta   Lei   Complementar
quando:
11  -  nao  houver  urn  minimo  de  3  (tres)  fornecedores  competitivos  enquadrados
como    microempresas    ou    empresas    de    pequeno    porte    sediados    local    ou
regionalmente  e  capazes  de  cumprir  as  exigencias  estabelecidas  no  instrumento
convocat6rio;

2.1.3.1  Para se  promover o desenvolvimento econ6mico e  social  no  ambito  municipal  e  regional,  a
ampliagao  da  eficiencia  das  politicas  pdblicas,  o  incentivo  a  inovagao  tecnol6gica  e  o  tratamento
diferenciado  e  simplificado  para  as  MPE,  a  Autoridade  Competente  podefa,  justificadamente,  dar
prioridade  de  contratagao  as  MPE  que  sejam  sediadas  local  ou  regionalmente  (nessa  ordem  de
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prioridade),  e  que  possuam  propostas  at610%  (dez  por cento)  superiores  em  relagao  ao  melhor
prego valido.

Art,  47    Nas  contratag6es  ptlblicas  da  administragao direta  e indireta,  autarquica  e
fundacional,    federal,    estadual   e   municipal,    devera   ser   concedido   tratamento
diferenciado  e simplificado  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
objetivando   a   promoeao   do   desenvolvimento   econ6mico   e   social   no   ambito
municipal  e  regional,  a  ampliagao  da  eficiencja  das  pollticas  ptiblicas  e  o  incentivo
a  inovagao tecnol6gica.

Art.  48  ...

§   39    0s   beneficios   referidos   no caput deste   artigo   podefao,   justificadamente,
estabelecer  a  prioridade  de  contratagao  para  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte sediadas  local  ou  regionalmente,  ate  o  limite  de  10%  (dez  por
cento)  do  melhor prego valido.

2.1.3.2  -Entende-se  como  empresa  sediada  no  local,  aquela  que  possua  registro  na  cidade  de
Augustin6polisITO.
2.1.3.3  Entende-se  como  empresa  sediada  regionalmente,  aquela  que  possua  registro  em  uma
das cidades que integram  a  regiao do  Bico do  Papagaio.
21.4.  Como  condigao  de  participagao,  em  atendimento  ao  art.  4°]  VIl,  da  Lei  n°  10.520/2002,  a
empresa  devera   declarar,   conforme   modelo  Anexo,   que  oumpre  plenamente   es   requisitos  de
habilitaeao.  Tal declaragao devera ser apresentada fora due envelopes  n° 01  e 02,  ap6s a fase de
credenciamento, ou ser feita verbalmente,  com registro em Ata.
2.2.  Estarao  impedidos  de  participar  de  qualquer  fase  do  processo  interessados  que  se
enquadrem em uma ou mais das situag6es a seguir:
a) estejam constituidas sob a forma de cons6rcio;
b)  estejam  oumprindo a  penalidade  de suspensao temporaria  imposta  pela  Prefeitura  Municipal  de
Augustin6polisITO.
c)  sejam,  por  qualquer  motivo,  declaradas  inid6neas  para  licitar  ou  firmar  contratos  com  6rgaos
pLiblicos  (Federal,  Estadual  e  Municipal)  de  acordo  com  o  previsto  no  inciso  lv do  artigo  87  da  Lei
Federal n°.  8.666/93 e alterag5es e que nao tenham  a idoneidade restabelecida;
d)  estejam  em  regime  de  falencia  ou  concordata,  reouperaeao judicial  ou  extrajudicial,  dissolugao
ou  liquidacaci;

o       e#gn*:mo:Tn:e[:bq#: :#3:¥ea#:eTgTaedno°si#:e]::d(ed::%+:°n)o:na°;4e{:#aat:dra°er::a±h:i::i:Td°d
qualquer trabalho,  salvo na  condigao de aprendie;
i) empresas distintas por meio de  urn tlnico representante;
g)  nos  casos  de  Mioroempresas  ou  EPPs,   aquelas  que  se  encontrem  em  uma  das  situag6es
previstas  no art.  30,  § 40,  da  Lei  Complementar n°.123/06;
h) empresas distintas que possuam s6cios em comum.
2.3. A Pregoeira  com  auxilio da equipe de apoio,  fara  consulta  per meio eletr6nico junto ao sitio do
Tribunal    de    Contas    do    Estado    do    Tocantins    e/ou    no    sitio    do    portal    de    transpatencia
(httD..//www.DortaldatransDarencia.aov.br/ceis/),  verificando  se  a  mesma foi  declarada  inid6nea  por
algum  ente  pdblico,  caso  seja  comprovado  tal  ato,  a  mesma  estara  impossibilitada  de  licitar  ou
contratar com  a Administragao  Pdblica,  e  havendo  necessidade,  sera juntado  c6pia  do  processo
administrativo do ente pdblico que declarou  a  licitante  inid6nea junto ao processo em  epigrafe.

3.  DO CREDENCIAMENTO
3.1.  Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes dooumentos:
a)  tratando-se  de  representante  legal,  o  estatuto  social,  contrato  social  ou  outro  instrumento  de
registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  no  qual  estejam  expressos  seus  poderes  para
exercer direitos e  assumir obrigacoes em  decorrencia  de tal  investidura;
b)  tratando-se de  proourador,  o  instrumento  de  procuracao  pdblico  ou  partioular do  qual  constem
poderes  especificos   para  formular  lances,   negociar  preeo,   interpor  reoursos  e  desistir  de  sua

RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO,  63  3456-1232,  CEP:  77.96o-o00 -CNPJ:  0o.237.2o6/oool-3C) -AUGUSTIN6POLIS -TO



eA       §    E§tado  doTocanlin5

£¥*¥,&B{pREFE!TURAnguNicEPALDE
AUGUSTEN®PciL!S - TO

FS...5,„-:§fi=rafflff
CPL
CC)MissAO  PERMAN[NT[
DE  LICITACAO

a

interposigao    e    praticar   todos    os    demais    atos    pertinentes    ao    certame,    acompanhado    do
correspondente  documento,   dentre  os   indicados   na   alinea  "a",   que  comprove   os   poderes   do
mandante para a outorga;
c)  declara?ao  de  inexistencia  de  fatos  impeditivos  de  acordo  com  modelo  estabelecido  no  Anexo
deste  Edital.
3.2.  0  representante  legal  e  o  procurador  deverao  identificar-se  exibindo  documento  oficial  de
identifica?ao que  contenha foto.
3 3.  Sera admitido apenas 01  (urn) representante  para  cada  licitante  credenciada.
3.4.  Se  da  analise  dos  documentos  citados  acima  ficar  caracterizado  que  o  ramo  de  atividade  da
proponente  e  incompativel  com  o  objeto  da  licitagao,  ficara  esta  impossibilitada  de  credenciar-se
para  participar do certame,  vez que viola a exigencia do  item  2.1.1  deste edital.

4.    DA    FORMA    DE    APRESENTAeAO    DA    pROpOsTA    E    DOs    DOcuMENTOs    DE
HABiLITAeAO
4  1.  A proposta e  os documentos  para  habilitagao  deverao ser apresentados,  separadamente,  em
02  envelopes  fechados  e   indevassaveis,   contendo  em   sua  parte  externa,   al6m   do   nome  da
proponente,  os seguintes dizeres:

ENVELOPE  N° 01  -DOCUMENTAC;AO  DE  HABILITAQAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLIS/TO
COMISSAO  PERMANENTEDE  LICITAC;AO/PREGOEIRA
PROCESSO  LICITATORIO  N°  107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N° 033/2020

ENVELOPE  N° 02  -DOCUMENTAGAO  DE  PROPOSTA COMERCIAL
A  PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTIN6POuS/TO.
cOMissAO  PERMANENTEDE LiciTAeAO;PREGOEIRA
PROCESSO  LICITAT6RIO  N°  107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N° 033/2020

4.2.   A   proposta   devera   ser  elaborada   em   papel   timbrado   da   empresa   e   redigida   em   lingua
portuguesa,  salvo  quanto  as  express6es tecnicas  de  uso  corrente,  com  suas  paginas  numeradas
sequencialmente,  sem  rasuras,  emendas,  borr6es  ou  entrelinhas  e  ser  datada  e  assinada  pelo
representante legal  da  licitante  ou  pelo  procurador, juntando-se a procuraeao.
4.3.   Os   documentos   necessarios   a   habilitagao  deverao   ser  apresentados  em   original   ou   por
qualquer  processo  de  c6pia  autenticada  por tabeliao  de  notas  ou  por funcionario  municipal  desta
Prefeitura  apto para tanto.

5.  DO CONTEUDO  DO ENVELOPE PROPOSTA
5.1.  A  proposta  devera  ser  apresentada  em  papel  timbrado,  datilografada  ou  impressa  por  meio
eletr6nico,  sem  rasuras,  ressalvas  ou  entrelinhas,  em  01   (uma)  via,  em  envelope  fechado,  com
pregos  em  algarismos  arabicos  e  por  extenso,  datada  e  assinada  pelo  representante  legal  da
licitante,  e devera conter:
a)  razao  social  completa da  empresa,  endereeo atualizado,  CNPJ,  telefone/fax/e-mail  (se  houver)
e nome da pessoa indicada para contatos;
b)  deverao  estar  inclusos  todos  os  custos  necessarios  ao  cumprimento  do  objeto  da  presente
licita?Sol  tod,as  as  despesas  com  a  prestagao  dos  servieos  licitados,  dos  encargos  e  obrigag6es
tributarias,    sociais,    trabalhistas   e   previdenciarias    incidentes,    impostos   e   taxas,    nao   sendo
admitidos quaisquer outros  adicionais  ap6s  a abertura dos envelopes;
5.2.  0  prazo  de  validade  da  proposta  devera  ser  no  minimo  de  60  (sessenta)  dias  corridos,  a
contar  da  data  de  sua  apresentaeao.  Na  falta  da  indicagao  deste  prazo  sera  considerado  como
prazo de validade 60 dias;
5.3   Havendo  discordancia  entre  pregos  unitarios  e totais,  resultantes  de  cada  item,  prevalecerao
os  primeiros.
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5.4   Em  nenhuma  hip6tese  a  licitante  podera  requerer  alteragao  da  proposta  apresentada,  seja
com  rela?ao  a  pregos,  pagamento  ou  qualquer  condi?ao  que  importe  na  modifica?ao  dos termos
originais,   ressalvadas  aquelas  destinadas  a  sanar  erros  formais,   alterae6es  essas  que  sefao
avaliadas  pela autoridade competente do  municipio.
5.5.  Serao  desclassificadas  as  propostas  que  nao  atenderem  as  exigencias  do  presente  Edital,
forem  omissas ou  apresentarem  irregularidades ou  defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.  DO  CONTEUDO  DO  ENVELOPE ..DOCUMENTOS  PARA  HABILITACAO"
0  Envelope  "Documentos  de  Habilitagao"  devera  conter  os  documentos  a  seguir  relacionados  os
quais dizem  respeito a:

6.1.  HABILITA9AO JURiDICA
a)  registro  comercial,  no caso de empresa  individual;
b)   ato   constitutivo,   estatuto   ou   contrato   social   em   vigor,   devidamente   registrado   na   Junta
Comercial;

0          :)codm°::Theandt:: ddaed::eJ9ma:ntda°gsaoaLu:LSc,::amd':I:t:aaipnr::'„::,:tdaensdt:-::b::in:°Cledades  por  ag6es,
d)  decreto  de  autorizagao  e  ato  de  registro  ou  autorizagao  para  funcionamento  expedido  pelo
6rgao  competente,  tratando-se  de empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no  pals,
quando a  atividade assim  o exigir.
6.1.10s  documentos  relacionados  nas  alineas  "a"  a  "c"  deste  subitem  6.1  nao  precisarao  constar
do  Envelope  "Documentos  de  Habilitagao",   pois  os  mesmos  deverao  ser  apresentados  para  o
credenciamento neste Pregao.

6.2.  REGULARIDADE  FISCAL
a)   prova   de   inscri?ao   no   Cadastro   Nacional   de   Pessoas   Juridicas   do   Minist6rio   da   Fazenda
(CNPJ);
b)   prova   de   inscricao   no   Cadastro   de   Contribuintes   Estadual,   relativo   a   sede   da   licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame,
c)  Prova  de  Regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,   atrav6s  da  apresentagao  da  Certidao
Negativa  de  Debitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  a  Divida Ativa  da  Uniao  conforme  Portaria
Conjunta  RFB/PGFN  n°  358  de  05  de  setembro de  2014,  alterada  pela  Portaria  MF  n° 443,  de  17
de outubro de 2014;

o          :i,I::?:,a  de  regulandade  para  com  a   Fazenda   Estadual  e  Municipal  ou   Distrital   da  sede  do
e)   Certificado   de   Regularidade   perante   o   FGTS,   fornecido   pela   Caixa   Econ6mjca   Federal,
devidamente atualizado,  nos termos da  Lei  n.° 8.036,  de  11  de maio de  1990;
f)   Prova   de   inexistencia   de   d6bitos   inadimplidos   perante   a   Justiga   do   Trabalho,   mediante   a
apresentaeao   de   certidao   negativa,   nos  termos   do   Titulo  Vll-A  da   consolidagao   das   Leis   do
Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  n° 5.452,  de  1° de maio de  1943;
6.2.1.  Na  hip6tese de  haver restrigao  de fornecedores  ou  de  prestadores de servieo,  a  autoridade
competente,   excepcionalmente   e   mediante  justificativa,   podera   dispensar   a   apresentaeao   de
documentaeao relativa  a  regularidade fiscal  ou,  ainda,  o  cumprimento de  1  (urn)  ou  mais  requisitos
de  habilitagao,  ressalvados  a  exigencia  de apresenta?ao  de  prova de  regularidade trabalhista  e  o
cumprimento  do  disposto  no  inciso Xxxlll  do caput do  art.  70  da  Constituigao  Federal.",  conforme
discriminado  no "Art.  4°-F da  Federal  n°  14.035,  de  11  de Agosto de 2020.

6.3. QUALiFicAeAO  EcON6Mico-FiNANCEiRA
a)   Certidao   Negativa   de   Falencia   ou   Concordata   e   ainda   recupera?2io  judicial   ou   extrajudicial
expedida  pelo distribuidor da sede da  pessoa juridica;
b)   Balango   Patrimonial   e   Demonstra?6es   Contabeis   do   tiltimo   exercicio   social,  ja   exigiveis   na
forma  da  lei,  que  comprove  a  boa  situa?ao  financeira  da  proponente,  vedada  a  sua  substitui?ao
por balancetes  ou  balangos  provis6rios.
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c)  A  comprc)vagao  da  boa  situagao  financeira  que  se  trata  este  item  sera  apurada  mediante  a
obten?ao do  indice de  liquidez geral  major ou  igual  a  01(urn),  devidamente  aplicadas em  memorial
de calculos juntado ao  balango,  cuja  apura?ao dar-se-a atrav6s da seguinte formula:

lLG=
ATIVO  CIRCULANTE  +  REALIZAVEL A LONGO  PRAZO
PASSIVO  CIRCULANTE  + PASSIVO  NAO CIRCULANTE

21

d)   Caso   a   sociedade   seja   constituida   no   exercicio   em   curso   devera   apresentar   balan?o   de
abertura  (caso  nao  tenha  movimentag6es)  e  balango  intermediario  (com  movimentag6es),   com
assinatura do s6cio-gerente e do contador responsavel,  devidamente  registrado ou autenticado na
Junta Comercial  ou  Cart6rio  de  Registro.
e)    Estao    dispensados    de    apresentaeao    de    balan?o    patrimonial    os    Microempreendedores
lndividuais -MEl.

6.3.1.  QUALiFicAeAO TECNicA:

0         :|bTcmo °ot  Tr:i:d£,teqs::d:xgrees::iaecn]tdeadc:n::gcnnej:a'a e:g:8:doc dpa°r,,:,:::t°ea ;::'ad'Cdaesdeemg:r:Lt:
satisfat6rio  de  atividade  pertinente  e  compativel  em  caracteristicas,  quantidades  e  prazos  com  o
objeto  da  presente  licita?ao.  Podendo  ser exigido  da  proposta  melhor classificada,  que  apresente
c6pia  autenticada  do  contrato  da  prestagao  do  servigo  ou  da  nota  fiscal,  que  deram  origem  ao
Atestado.  Se  o  atestado for emitido  por  pessoa juridica  de  direito  privado,  este  devefa  ser emitido
preferencialmente   em   papel   timbrado   do   emitente   contendo   razao   social,   CNPJ,   endere?o   e
telefone  da  pessoa juridica  que emitiu  o  atestado,  data de emissao  e  identificagao  do  responsavel
pela emissao do atestado (nome,  cargo e assinatura) e devera constar o  reconhecimento de firma
passado em  cart6rio do titular da  empresa  que firmou  a declaragao.

a.1)   0   Municipio   de   Augustin6polis/TO,   para   comprovar   a   veracidade   dos   atestados,
podera   requisitar  c6pias   dos   respectivos   contratos   e   aditivos   e/ou   outros   documentos
comprobat6rios do contetldo declarado;

6.4. OUTRAS COMPROVAC6ES
6.4.1.  0  licitante devefa apresentar:
a)   Declaragao  formal  do  cumprimento  ao  disposto  no  inciso  Xxxlll,   do  art.  7°,   da  Constitui?ao

a         ;)edDeer:]';reaTa:a::°:#:d::: ::[Tz: :e:on_Odes_o6b6r:/%i;e:art o2u7,'nT,::tea'°d:n:::oar:sprdeeseTn8te(dEedz]::ilo) anos
para  a  realizagao  de  trabalhos  noturnos,   perigosos  ou  insalubres,   bern  como  nao  utiliza,   para
qualquer trabalho,  mao-de-obra  direta  ou  indireta  de  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  exceto  na
condigao  de  aprendiz,   a  partir  de   14  (quatorze)  anos   (conforme  inciso  V  do  art.   27  da  Lei   n.0
8.666/93),  conforme  modelo  constante do Anexo deste  Edital;
c) Alvara de  Licenga  para  Funcionamento;
d) Alvara  da  Vigilancia  Sanitaria;
e)  Licenga Ambiental.

6.5. Disposic6Es GERAis  DA HABiLiTAeAO
6.5.1.   Os   interessados  ja   cadastrados   na   Prefeitura   do   Municipio   de   Augustin6polisITO,   na
correspondente    especialidade,    deverao    apresentar    o    respectivo    comprovante    de    registro
cadastral,  acompanhado dos documentos que tenham  sido apresentados  para  o cadastramento e
que ja  estejam  com  os  respectivos  prazos  de  validade,  na  data  de  apresentagao  das  propostas,
vencidos.
6.5.2.  Na hip6tese de nao constar prazo de validade nas certid6es apresentadas,  a Administragao
aceitara   coino   validas   as   expedidas   ate   30   (trinta)   dias   imediatamente   anteriores   a   data   de
apresenta?ao das propostas.
6.5.3.  Em  s5  tratando  de  ME  -Microempresa  ou  EPP  -Empresa  de  Pequeno  Porte,  a  licitante
devera  apresentar  uma  declaragao  de  que  ocupa  a  condi?ao  ME  ou  EPP,  declarando  inclusive
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::et2n€/2oS;6?nAq::fderr?d:mdenc:::aug:od::J:::S::rp:::I,:ta°dsan;eio4:odn°taadrt:P%a3°e:aprLee:a?°oT8:eTeevnet:ar
constar seu  registro  no conselho de classe,  e  pelo  representante legal.  A nao  apresentagao deste
documento  se  entendera   como  que  a   empresa   nao   ocupe   a   condi?ao   de   Microempresa   ou
Empresa  de  Pequeno  Porte  e  nao  fara  jus  aos  beneficios  da  Lei  Complementar  n°  123/06.  No
caso  do  s6cio  administrador  ser  tamb6m  s6cio  ou   proprietario  de  outras  empresas,   a  licitante
tambem  devera  apresentar demonstraeao  do faturamento  bruto  global  das  demais  empresas  em
que  seu  s6cio  diretor tern participacao,  a fim  de cumprir as  exigencias  insculpidas  nos  incisos  lv e
V do § 40 do artigo  3° da Lei Complementar n°  123/2006.
6.5.4.   A   comprova?ao   de   Regularidade   Fiscal   das   MICROEMPRESAS    E   EMPRESAS    DE
PEQUENO   PORTE,   somente  sera  exigida  no  caso  de  virem  a  ser  a(s)   adjudicataria(s)  deste
certame,  nos termos do art. 42 da  Lei  Complementar n°  123/2006.

:o5c:in::tot,Cer,:en:apdr::a:oe,t:#P:e:Ssod:oPNeTqEu6B°oP58eEdNev:rLa8,pE°„Bn5%nj°wiEaNP+eossn:aAR°£
HABILITAeAO),  deste  Edital,  mesmo que apresentem  alguma restrigao;

a)    Havendo   alguma    restrieao    na    comprova?ao    da    regularidade   fiscal,    sera
assegurado  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  titeis,  cujo  termo  inicial  correspondera  ao
momento  em  que  o  propcinente  for declarado  o  vencedor  do  certame,  prorrogavel
por  jgual   periodo,   a   criterio   da   administragao   publica,   para   a   regularizagao   da
documentaeao,   pagamento  ou  parcelamento  do  debito  e  emissao  de  eventuais
certid6es  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidao  negativa.  (Redaeao  dada
pela  Lei  Complementar n°  147,  de  07 de agosto de 2014);
b)  a  nao  regularizagao da documentagao,  no  prazo  previsto  no  §1°  do  artigo 43  da
Lei  Complementar  123/2006,  implicara  decadencia  do  direito  a  contratagao,  sem

prejuizo  das  sane6es  previstas  no  arfigo  81   da   Lei   Federal   n°  8.666/93,   sendo
facultada  a  Administragao  convocar  os   licitantes   remanescentes,   na   ordem   de
classificagao,  para a assinatura do  contrato ou  revogar a  licitagao.

7.  DO  PROCEDIMENTO  E  DO JULGAMENTO
7.1.  No horario e local  indicado no preambulo,  sera aberta a sessao de processamento do Pregao,
iniciando-se com o credenciamento dos  interessados em  par[icipar do certame.
7.2.  Ap6s  o  credenciamento,   as  licitantes  entregarao  a  Pregoeira,   em  envelopes  separados,   a
proposta de pregos e os documentos de habilitagao.
7.3.  A  analise  das  propostas  pela  Pregoeira  visara  ao  atendimento  das  condig6es  estabelecidas
neste Edital e seus anexos,  sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto nao atenda as especificag6es,  prazos e condi?6es fixados no Edital;
b) que apresentem  prego baseado exclusivamente em  proposta das demais licitantes.
c) com  pre?os excessivos (manifestamente superiores ao  limite de pre?os do  mercado), tornando-
se como  parametro  a "estimativa de valor",  efetuado  pelo Setor de Compras do  Municipio.
7.4.   No  tocante  aos  pregos,  as  propostas  serao  verificadas  quanto  a  exatidao  das  operag6es
aritmeticas   que   conduziram   ao  valor  total   or?ado,   procedendo-se   as   corree6es   no   caso   de
eventuais  erros,  tomando-se  como  corretos  os  preeos  unitarios.  As  corree6es  efetuadas  serao
consideradas para apura?ao do valor da proposta.
7.5.  Serao desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais ljcitantes.
7`6.   As   propostas   nao   desclassificadas   serao   selecionadas   para   a   etapa   de   lances,   com
observancia dos seguintes crjt6rios:
a)  selegao  da  proposta  de  menor  prego  por  servigo  e  as  demais  com  pregos  ate  10%  superior
aquela;
b)   nao   havendo   pelo   menos   03   (tres)   pregos   na   condigao   definida   na   alinea   anterior,   serao
selecionadas  as  propostas  que  apresentarem  os  menores  pregos,  ate  o  maximo  de  03  (ties).  No
caso  de empate  nos  pregos,  serao admitjdas todas  as  propostas  empatadas,  independentemente
do  ni]mero de licitantes.
7.7.  A  Preg6eira  convidara  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a  formular
lances  de forma  sequencial,  a  partir do  autor da  proposta  de  maior preco e  os  demais em  ordem
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decrescente  de valor,  decidindo-se  por meio de sorteio  no  caso  de empate  de  pregos.  Da  mesma
forma,  em seguida,  com  os  itens de maior desconto  por servigo.
7.7.1.  A  licitante  sorteada  em  primeiro  lugar  podera  escolher  a  posigao  na  ordenagao  de  lances
em  relagao  aos  demais  empatados,  e  assim  sucessivamente  ate  a  defini?ao  completa  da  ordem
de lances.
7.8.  Os  lances  deverao  ser formulados em  valores  distintos e  decrescentes,  inferiores  a  proposta
de menor pre?o.
7.09.  A  etapa  de  lances  sera  considerada  encerrada  quando  todos  os  participantes  dessa  etapa
declinarem  da formula?ao de  lances.
7.10.    Encerrada   a   etapa   de   lances,   serao   classificadas   as   propostas   selecionadas   e   nao
selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  na  ordem  crescente  dos  valores,  considerando-se  para  as
selecionadas  o tlltimo  preeo ofertado.
7.11.  A  Pregoeira  podera  negociar com  o  autor da  oferta  de  menor valor com  vistas  a  redu?ao  do
Pre90.
7.11.1.  Ap6s  a  negociagao  se  houver,  a  Pregoeira  examinara  a  aceitabilidade do  MENOR  PRECO
POR  ITEM,  decidindo  motivadamente a respeito.
7.11.2.  Encerrada  a fase de  lances  por item,  sera verificada  a  ocorrencia do  empate ficto,  previsto
no   Art.   44,   §   2°,   da   Lei   Complementar   n°   123/2006,   sendo   assegurado,    como   crit6rio   do
desempate,    preferencia   de   aquisigao   fornecida   pelas   as   Microempresas,   as   Empresas   de
Pequeno  Porte e  ou  Microempreendedor Individual.
7.11.3.   A  empresa   considerada   vencedora   devera,   no   ato   da   sessao,   discriminar  os   valores
unitarios  ofertados  e/ou  negociados  referente  a cada  item  especificado  para  fechamento  do valor
por item  ofertado e/ou  negociado.
7.11.4.  0  Licitante  vencedor  devera  apresentar  no  prazo  de  02  (dois)  dias  titeis,  nova  proposta
contendo  os  pre?os,  unitarios  e  globais,  com  valores  realinhados  obtidos  atrav6s  da  negociagao
efetuada  na  fase  dos  lances  verbais,  mediante  envio  via  e-mail,  com  envio  posterior  do  original
e/ou  pessoalmente,  contados,  da  data  da  realizagao  do  pregao.  A  nao  apresentagao  ensejara
aplicagao das  penalidades  legalmente previstas,  bern como  na  sua desclassificagao.
7.11.5   0   proponente   que   nao   atender   o   disposto   no   subitem   anterior   sera   desclassificado
Conforme o Artigo 7° da  Lei  10.520/2002.
7.12.   A   aceitabilidade   sera   aferida   a   partir   dos   preeos   de   mercado   vigentes   na   data   da
apresentagao das propostas,  apurados mediante pesquisa realizada pelo 6rgao licitante.
7.13.   Considerada   aceitavel   a   oferta   de   menor   preeo,   sera   aberto   o   envelope   contendo   os
documentos de habilitagao do respectivo  proponente.
7.14.    Eventuais   falhas,   omiss6es   ou   outras   irregularidades   nos   documentos   de   habilitagao,
poderao  ser  saneadas  na  sessao  ptiblica  de  processamento  do  Pregao,  ate  a  decisao  sobre  a
habilitagao,  inclusive  mediante:
a) substitui?ao e apresentaeao de documentos,  ou
b) verificagao  efetuada  por meio eletr6nico  habil de  informag6es.
7.15.   A   verificaeao   sera   certificada   pela   Pregoeira   e   deverao   ser   anexados   aos   autos   os
documentos   passiveis   de   obtengao   por   meio   eletr6nico,    salvo   impossibilidade   devidamente
justificada.
7.16.    A   Adhiinistragao    nao    se    responsabilizara    pela    eventual    indisponibilidade    dos    meios
eletr6nicos,   lno    momento    da    verifica?ao.    Ocorrendo    essa    indisponibilidade    e    nao    sendo
apresentados os documentos alcan?ados  pela verificaeao,  a  licjtante sera  inabilitada.
7.17.   Constatado  o  atendimento  dos  requisitos  de  habilitagao  previstos   neste   Edital,   a  licitante
sera  habilitada e declarada vencedora do certame.
7.18.  Se  a  oferta  nao for aceitavel,  ou  se  a  licitante desatender as  exigencias  para  a  habilitagao,  a
Pregoeira  examinara  a  oferta  subsequente  de  menor  pre?o,  negociara  com  o  seu  autor,  decidira
sobre  a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificara  as  condig6es  de  habilitagao  e  assim
sucessivamente,  ate  a  apura?ao  de  uma  oferta  aceitavel  cuja  autora  atenda  aos  requisitos  de
habilitagao,  caso em que sera declarada vencedora.
7.19.   No   prego   proposto   deverao  estar  incluidos  todos   os   custos   relacionados   com   salarios,
encargos   trabalhistas,   previdenciarios   e   sociais,   tributos   e   contribuig6es,   e   todos   os   demais
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impostos,  taxas,  fretes  e  outras  despesas  decorrentes  de  exigencia  legal  ou  das  condi?6es  de
gestao   do   contrato   a   ser   assinado,   al6m   dos   materiais   consumiveis   e   a   depreciagao   dos
equipamentc}s e  bens duraveis.
7.20.   Em  seguida,   abrira  os  envelopes  n°  02  das  licitantes  que  aceitaram  e  decidira  sobre  as
respectjvas  habilitag6es,  observadas as disposi?6es  retro. As  habilitadas serao  incluidas  na  ata de
registro de  pregos,  observada a ordem de classificagao,  a que alude o subitem  7.10 supra.
7.21.  Constatado  o  atendimento  as  exigencias  do  edital   (especificagao  e  documentagao),   o(s)
proponente(s),  sera(ao)  declarado(s)  vencedor(es)  e  o  objeto  sera  adjudicado  a  ele(s)  na  ordem
de  classificagao  durante  a  etapa  de  lances  e  no  pre?o  do  melhor  colocado.  O(s)  proponente(s),
ap6s  a  homologa?ao,  sera(ao)  convocado(s)  para  assinar  o  CONTRATO  no  prazo  de  5  (cinco)
dias  dteis.

8.  DO TRATAMENTO ASSEGURADO AS ``ME's"  ou  "EPP's"
8.1.    Sera    assegurada,    como    crit6rio   de    desempate,    prefetencia    de    contrata?ao    para    as
Microempresas   e   Empresas   de   pequeno   porte,   conforme   previsto   na   lei   Complementar   n°
123/2006.
8.1.1.  Em  se  tratando  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  (ME  ou  EPP),  nos termos
da   Lei  Complementar  n°   123,   de   14/12/2006,   e   para  que  estas  possam  gozar  dos  beneficios
previstos   nos   capitulos   V   e   Vl   da   referida   Lei,   6   necessario,   a   6poca   do   credenciamento,

Foa::fer:tf:::do6dd:pfou#apr,,:gp::n:oTe#::oo:areDq::;:t:asg£:r:ec]fi::;f::amgfroesc:::tEaLpnroess;e::opse%:eanrto
Porte -Anexo IV.
8.2.    Entende-se   por   empate   aquelas   situag6es   em   que   as   propostas   apresentadas   pelas
microempresas   ou   empresas   de   pequeno   porte   sejam   iguais   ou   ate   5%   (cinco   por   cento)
superiores a proposta de menor preeo.
8.3.   Para  efeito   do  disposto   no  item   8.2  deste   edital,   ocorrendo  o  empate,   proceder-se-a  da
seguinte forma:
8.3.1.  A "ME"  ou  "EPP"  melhor classificada  sera  convocada  para apresentar nova  proposta,  a qual
devera  ser feita  no  prazo  maximo  de  05  (cinco)  minutos,  ap6s  o  encerramento  dos  lances,  sob
pena  de  preclusao  do  direito.   Caso  oferega  proposta  inferior  a  melhor  classificada,   passara  a
condi?ao de primeira classificada  do certame;
8.3.2.  Nao  ocorrendo  interesse  da  "ME"  ou  "EPP"  em  formular  nova  proposta,  na  forma  do  item
8.3.1,  serao  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  hip6tese  do  item
8.1.1,  na ordem  classificat6ria,  para o exercicio do  mesmo direito;  e
8.3.3.  No  caso  de  equivalencia  dos  valores  apresentados  pelas  "ME"  ou  "EPP"  que  se  encontrem
no  intervalo  estabelecido  no  item  8.2,  sera  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique
aquela que  primeiro  podera  apresentar a  melhor oferta.
8.4.  Na  hip6tese  da  nao  contrata?ao  e  desde  que  exauridas  todas  as  empresas  enquadradas
como  "ME"  ou  "EPP",  voltara  a  condigao  de  primeira  classificada,  a  empresa  autora  da  proposta
de  menor prego  originalmente apresentada.
8.5.  0 disposto  neste item  8 somente se aplicara quando a  proposta de menor valor nao tiver sido
apresentada por uma "ME"  ou "EPP".
8.6.   Em   atendimento   a   LEI   COMPLEMENTAR   N°   147,   DE   7   DE   AGOSTO   DE   2014,   nas
contratag6es   pdblicas   da   administragao   direta   e   indireta,    autarquica   e   fundacional,   federal,
estadual   e   municipal,   devera   ser   concedido   tratamento   diferenciado   e   simplificado   para   as
microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   objetivando   a   promo?ao   do   desenvoMmento
econ6mico   e   social   no   ambito   municipal   e   regional,   a   amplia?ao   da   eficiencia   das   polfticas

pi]blicas e o  incentivo a  inovagao tecnol6gica.

9. IMpuGNAeAO AO EDiTAL E  REcuRsOs
9.1.    Nao   serao   conhecidas    as   impugnag6es,    pedidos   de   esclarecimentos   e    os   recursos
apresentados   fora   do   prazo   legal   e/ou   subscritos   por   representante   nao   habilitado   ou   nao
identificado  no processo  para  responder pelo  proponente.
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9.1.1.  Ate  02  (dois)  dias  uteis  antes  da  data  fixada  para  abertura  da  sessao  pdblica,  qualquer
pessoa pedera impugnar o ato convocat6rio do pregao.
9.1.2.  A  Pregoeira  decidira  sobre  a  impugnacao  no  prazo  de  24  horas  e,  sendo  acolhida,  sera
definida  e  publicada  nova data para  realizagao do  certame.
9.2.   Declarado  o  vencedor,   qualquer  licitante  podera,   durante  a   sessao,   de  forma   imediata  e
motivada,  manifestar  sua  intengao  de  recorrer,  quando  lhe  sera  concedido  o  prazo  de  tres  dias
para   apresentar  raz6es  de   recurso,   ficando   os  demais   licitantes,   desde   logo,   intimados   para,
querendo,   apresentarem  contrarraz6es  em   igual   prazo,   que  comegara  a  contar  do  t6rmino  do
prazo do recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
dos seus interesses.
9.3.  A falta  de  manifestacao  imediata  e  motivada  importara  a  preclusao  do  direito  de  recurso.  Nao
sera  concedido  prazo  para  recursos  ou  pedidos  de  esclarecimentos  sobre  assuntos  meramente
protelat6rios  ou  quando nao justificada a  intengao de  interpor o reourso  pelo  proponente.
9.4.   Os   reoursos   contra   decis6es   da   Pregoeira   terao   efeito   suspensivo   do   item   em   que   foi
apresentado   o  recurso  ate  a  sua   decisao.   0  acolhimento  de  recurso   importara   a   invalidagao
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.  DO CRITERIO  DE JULGAMENTO
10.1.   No  julgamento  das   propostas  considerar-se-a  vencedora  aquela   que,  tendo  sido  aceita,
estiver de acordo com  a especificacao,  nos termos deste Edital e ofertar o  Menor Prego por Item,
e ap6s a fase de lances e for devidamente habilitada ap6s apreciag5o da documentagao.
10.2.  0  resultado do julgamento das propostas sera disponibilirzado  aos  interessados  na  Prefeitura
Municipal de Augustin6polis/TO,  na  sala da  Comissao  Permanente de  Licitag6es,  sito  na  Rua  dom
Pedro  I,  n° 352,  Centrot Augustin6polis/TO,  para  intimagao e conhecimento dos  interessados.
10.3.  Havendo  empate,  no  caso  de todas  licitantes  desistirem  da  fase  de  lances  e  se  negarem  a
negociar com  a  Pregoeira,  serao  utilieados  para fins de desempate os seguintes crit6rio:
10)  o disposto  no § 20 do Art.  30 da  Lei  Federal  n° 8.666/93;
2°)  sorteio,  em  ato ptiblico,  para  o qual todas as  licitantes serao convocadas.

11.  pRAzO DE EXEcueAO
11.1.   A  Ata   de   Registro  de   Pregos   iniciara   sua   vigencia   a   partir  de   sua   assinatura,   com   sua
vigencia de  12 (doze) meses,  a qual 6 vedada a sua prorrogagao.
11.2.  Se  houver  interesse  entre  as  partes,  aDds  a  formalizacao  do  contrato,  este  podera  ser
aditado,  conforme disp6e o paragrafo  10 do Art. 65,  da Lei 8.666/93, em sua redacao vigente.
11.3.  Em  atendimento  ao  Art.  4°-H,  da  Lei  Federal  n°  14.035/2020,  os  contratos  regides  por esta
Lei  terao   prazo  de  duragao  de  ate  6   (seis)   meses  e   poderao  ser  prorrogados   por  periodos
sucessivos,  enquanto  vigorar o Decreto  Legislativo  n° 6,  de  20  de  marap  de 2020,  respeitados  os
prazos pactuados.

12.  DO  PAGAMENTO
12.1.  Os  pagamentos  decorrentes  da  entrega  do  objeto  licitado  efetivar-se-ao  com  a  entrega  da
conta,  acompanhada  da(s)  respectiva(s)  nota(s)  fiscal(ais),  somente  atestada(s)  pelo(s)  servidor
competente para tal atribuigao,
122.    Os    preaps    contratados    serao   fLxos    e    irreajustaveis,    ressaivada    a    necessidade    de
restabelecimento do equilibrio econ6mico financeiro do contrato,  nos terrnos da  Lei.
12.3.  A(s)  nota(s)  fiscal(ais),  relativa(s)  a(s)  Ordem(ns)  de  Entrega,  tera(ao)  urn  prazo  de  ate  05
(cinco)  dias  uteis  para confetencia e aprovaeao da(s)  sua(s)  protocolizagao(6es).
12.4.   As   contas   serao   pagas   conforme   especificado   no   contrato,   contadce,   ap6s   a  data   de
protocolo.
12.5.  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  a  contratada  antes  de  paga  ou  relevada  eventual  multa
que  lhe tenha sido aplicada.

13.  DOs  REcuRsOs  FiNANCEiROs E DA DOTAeAO ORCAMENTARiA
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13.1   As   despesas   com   a   presente   licitagao   terao   seus   custos   cobertos   com   os   recursos
provenientes da  Lei  Or?amentaria  para o exercicio 2020,  assim  classlficada:

6RGAO:  05.'13.00  u  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE
UNIDADE:  05.13.01  -FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE
1 0.122.0208.2.i 39 , ENFRENTAMENTO  DA EMERGENC,A COV,D.t9
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  401-Bloco de  Custeio -Transf

6RGAO:  07.15.00 -FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAGAO  DE AUGUSTIN6POLIS
UNIDADE:  07.15.01  -FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAQAO
12.361.1005.2.066  -MANUTENC;AO  DO  FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCA9AO
3.3.90.39.00 -Outros Servi?os de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  20 -MDE

14.  DAs OBRiGAe6Es
14.1.  DA  CONTRATADA
14.1.1.  A adjudicataria  se obriga,  nos termos deste  Edital,  a:
a)  Ap6s  a  homologagao da  licitaeao,  comparecer para  assinatura  da Ata de  Registro  de  Pregos  e
do  respectivo  Contrato,  no  prazo  de  ate  05  (c.inco)  dias,  contados  do  recebimento da  convocaeao
formal,  conforme o caso;
b)  0  licitante vencedor fica  obrigado a aceitar nas  mesmas condie6es,  acr6scimos ou  supress6es
de ate 25%  (vinte e cinco)  por cento do valor total  da adjudicagao;
c)  Se  a  licitante  vencedora,  injustificadamente  ou  se  nao  apresentar  situaeao  regular  no  ato  da
feitura  da  nota  de empenho,  a sessao  sera  retomada  e,  os demais  licitantes  serao  chamados,  na
ordem  de  classificagao,  para faze-lo  nas  condie6es de  suas  respectivas ofertas,  observado que a
pregoeira  examinara  a  aceitabilidade,   quanto  ao   objeto  e  valor,   sujeitando-se  o  desistente   as
penalidades constantes  neste edital;
d) Ocorrendo a hip6tese prevista na letra anterior,  a sessao do Pregao sera retomada.
e) A qualidade e  quantidade  de  cada  item  deverao estar em  acordo  com  o descrito  neste  edital  e
no  pedido entregue,  para que seja aceita,  devendo  a substituigao destas,  a  ser solicitada junto ao
setor  solicitante,   anteriormente   a   data   da   entrega,   cabendo   a   este   a   autorizagao   ou   nao  da
substituigao  requerida.

0         fg))As::sntt[:::rat:edd:::ar::niep€¥:]r:dAut3sU€L::r€]%:sDq:e°sBeJ ::r°esEe:t:rRevJ?:r: i:sReNs:::Ei?as;6es
t6cnicas,  e,  I;aso  estejam  em  desacordo,  os  produtos  serao  devolvidos  no  ato  da  entrega  e  sera
emitido no n|esmo momento,  Relat6rio de lnconformidade/ Devolugao, que deve ser assinado pelo
entregador e pelo recebedor da mercadoria.
h)  Manter,  dulrante toda  a  execugao  do  contrato,  compatibilidade  com  as obrigag6es  assumidas,  e
todas as condig6es de  habilitagao e qualificagao exigidas  na  Licitaeao:
i)  Executar oi objeto diretamente,  sendo vedada a subcontrata?ao.
14.2.   E   de   responsabilidade   da   licitante   vencedora   todos   os   encargos   fiscais,   trabalhistas,
previdenciarios,  e  outros  inerentes  ao  cumprimento  do  objeto  deste  certame,  ficando  o  municipio
isento  de  qualquer responsabilidade  civil  ou  criminal.

j) A licitante devera manter durante a vigencia do contrato decorrente desta  licita?ao,  as condie6es
de habilitaeao previstas neste Edital, sob pena de cancelamento do mesmo.

14.2.  DA CONTRATANTE:
14.2.1. A Contratante se obriga,  nos termos deste Edital,  a:
a)   Prestar  todas  as  informag6es  necessarias  a  CONTRATADA  para  a   perfeita  execugao  dos
servigos  licitados,  de acordo  com  o descrito neste edital,  bern como sua fiscaliza?ao,  aplicando as
penalidades ,legais  e  contratuais  cabiveis  as  hip6teses  de  descumprimento  parcial  ou  total  do
presente contrato.
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b)  Efetuar o  pagamento a CONTRATADA conforme disposto  no edital,  mediante apresentagao da
Nota  Fiscal,  desde que atendidas as demais exigencias  estabelecidas  neste  Edital.
c)  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  a  ocorrencia  de  eventuais  falhas  ou  imperfeig6es  na
prestagao dos servi?os ora contratados.

15.  DAS  PENALIDADES
15.1.  Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta,  nao  celebrar  o  contrato,
deixar   de   entregar   ou   apresentar   documenta?ao   falsa   exigida   para   o   certame,   ensejar   o
retardamento da execugao de seu  objeto,  nao  mantiver a  proposta,  falhar ou fraudar na execugao
do  contrato,  comportar-se  de  modo  inid6neo  ou  cometer fraude  fiscal,  ficara  impedido  de  licitar  e
contratar com  a  Uniao,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municipios  e,  sera  descredenciado  no  SICAF,
ou  nos  sistemas  de cadastramento  de fornecedores a  que se  refere  o  inciso XIV do  art.  4° da  Lei
10.520/2002;  pelo  prazo de ate 5 (cinco)  anos,  sem  prejuizo das  multas  previstas  neste edital e  no
contrato  e das demais cominag6es  legais.
15.2.  0 atraso  injustifjcado  na execueao dos servigos sujeitara  a  adjudicataria  a  multa de  mora,  no

C)           Y%'o;or idee2'2p°:°r (::Lstod)6:'om:ap:: Cdeont:!nat:atd:: ::irep:ejvu:,|°or ddaasN%teamda:sE:apneGn6he°s'  aA6 £j',ra't:edr:
descontada dos pagamentos, ou ainda,  se for o caso,  cobrado judicialmente.
15.3.   A   Administragao   podera,   garantida   pfevia   defesa,   aplicar   a   proponente   vencedora   as
seguintes sang6es:
a) Advertencia pelo atraso  injustificado  no fornecimento;
b)  Multa  na forma  prevista  no  item  15.2;
c)   Suspensao   temporaria   de   participagao   em   licitaeao   e   impedimentos   de   contratar   com   a
Administra?ao,  por prazo nao superior a 02  (dois) anos,  pela inexecugao  parcial da  entrega;
d)  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a  Administragao  Ptlblica  pelo  tempo
que  perdurar  os  motivos  da  punigao,  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao  da  contratada  e
depois  de   ressarcido  os   prejuizos  resultantes,   para  a  Administra?ao   pela   inexecugao  total  da
entrega;
e)   A   sangao   prevista   na   alinea   "d"   e   de   competencia   exclusiva   da   Secretaria   Municipal   de
Administraeao,  depois  de facultada  a  defesa  do  interessado  no  respectivo  processo,  no  prazo  de
10  (dez)  dias da abertura de vista.

16.  DA ADjuDicAeAO E HOMOLOGAeAO
16.1.  DA ADJUDICA?AO:
16.1.1.  A  falta  de  manifestagao  imediata  e  motivada  da  inten?ao  de  interpor  recurso,  por  parte
da(s)   proponente(s),   importara   na   decadencia   do   direito   de   recurso,   competindo   a   Pregoeira
adjudicar o(s) objeto(s)  do certame a(s)  proponente(s) vencedora(s).
16.1.2.  Existindo  recurso(s)  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados  e  ap6s  a  decisao
do(s) mesmo(s),  a  autoridade competente deve praticar o ato de adjudicagao do(s) objeto(s) do
certame a(s)  proponente(s) vencedora(s).

16.2.  DA  HOMOLOGAeAO:
16.2.1.  Compete ao  Prefeito  Municipal  homologar o  PREGAO.
16.2.2.    A    partir   do    ato    de    homologagao    sera    fixado    o    inicio    do    prazo    de    convocagao
da(s)proponente(s)  adjudicataria(s)  para  assinar  o  CONTRATO,  respeitada  a  validade  de  sua(s)

i:°2°3StaA;)6;   a   adjudica?ao   do   objeto   da   |icita?ao   pela   Pregoeira,   e   a   vista   do   relat6no   de
julgamento,  o  Gestor efetivara iuizo  de  conveniencia  acerca  do  procedimento  licitat6rio,  podendo
homologar  o   certame,   ou   se  for  o   caso,   mediante   decisao  fundamentada   podera   revogar  a
licita9ao;

16.2.4.  A  decisao  da  autoridade  competente  sera  afixada  em  mural  da  Prefeitura  e  encaminhada
para   o   setor  competente   para   a   devida   publicacao   no  site   oficial   da   Prefeitura   Municipal   de
Augustin6polisITO;
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16.5.   A   recusa   injustificada   do   adjudicatario   em   entregar   o   objeto   no   prazo   estipulado   pela
Secretaria  Municipal  de  Administragao  caracteriza  descumprimento  total  da  obrigagao  assumida,
sujeitando-o:as  penalidades  previstas  em  lei,  exceeao  feita  aos  licitantes  remanescentes  que  se
negarem a abeitar a contrata?ao.

17.  DA  FORMALizAeAO DA ATA  DE REGlsTRO  DE  pREeo
17.1    Homologada  a  licitagao,  sera  formalizada  a  Ata  de  Registro  de  Prego,   com  o  fornecedor
primeiro classificado,  obedecida a  ordem de classificaeao e os quantitativos  propostos.
17.2.  0  fornecedor  sera  convocado  formalmente,  sendo  devidamente  informados  sobre  o  local,
data e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro de Preeos.
a)   o   prazo   de   convocagao   do   fornecedor   podera   ser   prorrogado,   desde   que   ocorra   motivo
justificado e aceito.
17.3.   No   caso   do   fornecedor   primeiro   classificado,   ap6s   convocado,   nao   comparecer   ou   se
recusar  a  ass'inar  a  Ata  de  Registro  de  Pre?os,  no  prazo  de  05  dias  tlteis,  contados  da  data  da
convoca?ao,  sem   prejuizo  das  punig6es  previstas  neste  edital  e  seus  Anexos,   a  Prefeitura  do
Municipio   de   Augustin6polis/TO   registrars   o   licitante   que   aceitar   manter   o   preeo   do   primeiro
classificado  na  licitagao,  mantido a  ordem  de classifica?ao.
17.4.  Publicada  na  imprensa  oficial  a  Ata  de  Registro  de  Prego  tera  efeito  de  compromisso  de
fornecimento,   e  tera  validade  de  at612  (doze)   meses,   contados  a  partir  da  data  da  sua
assinatura.

18.    DAs    cONDie6Es    DE    FORNEciMENTO    DOs    pRODUTOs    E    pRESTAeAO    DOs
SERvl90S
18.1.  A  convocagao  do  Proponente  pelo  Fundo  Municipal  de  Saude  e/ou  Satlde  do  Municipio  de
Augustin6polis/TO  sera  formalizada  e   contera  o  endere?o  e   o   prazo   maximo  em   que  devera
comparecer para retirar o respectivo pedido de futura prestagao de servigos de sanitizaeao.
18.2.  0  Proponente  convocado  na  forma  do  subitem  anterior  que  nao  comparecer,  nao  retirar  o
pedido  no  prazo  estipulado  ou  nao  cumprir  as  obrigag6es  estabelecidas  na  Ata  de  Registro  de
Prego, estara sujeito as sane6es previstas neste Edital e seus Anexos.
18.3.   Quando   comprovada   a   hip6tese   acima,   a   Prefeitura   do   Municipio   de   Augustin6polis/TO
podera  indicar o  proximo  licitante  melhor classificado  que aceitar fornecer pelo  prego  registrado  ao
qual  sera  destinado  o  pedido,  sem  prejuizo  da  abertura  de  processo  administrativo  para  aplicagao
de penalidades.
18.4.  Os servigos  serao solicitados  por interesse dos  Fundos  Municipais  de  Educagao e  Sadde de
Augustin6polis/TO,  e sefao  realizados em  locals  indicados  no Termo de  Referencia.
18.5.  Os seryi?os deverao ser iniciados  imediatamente ap6s  a emissao da  ordem  de servieo e da
expedigao da nota de empenho.
18.6. As requisie6es deverao conter a  identificagao da  unidade requisitante,  indicaeao expressa do
ndmero   do   contrato,   do   numero   desta   licitaeao,   do   ntlmero   do   processo,   a   identificaeao   da
Contratada,  a especificagao dos servi?os e locais a serem prestados.
18.7.  As  requisig6es  serao  expedidas  por  quaisquer  meios  de  comunicaeao  que  possibilitem  a
comprovaeao  do  respectivo  recebimento  por parte da  Contratada,  inclusive correio eletr6nico.
18,8.  0  objeto desta  licita?ao  devera  ser atendido  no  prazo  estabelecido  na  ordem  ou  requisigao
dos servigos,  contados a partir do recebimento dessa ordem  inicial.
18.9.  0  prazo  para  a execugao  dos servieos  podera  ser prorrogado,  desde que  ocorra  algum dos
motivos arrolados  nos  incisos  I  a Vl  do §  10 do art.  57 da  Lei  8.666/1993.
18.10.  A  CONTRATADA  devera  executar  servigos  de  Sanitizagao  de  Ambiente  e  Sanitizagao  de
Veiculos  conforme  indicados   no  Termo  de   Refetencia,   sem   qualquer  custo  adicional  de  frete,
t4r:.nBPA°srt%AmRafcdTeE°Rbir€T::A:a:qERrA::tr;oe:CfE98buTos

19.1.   Os   produtos   quimicos   utilizados   nas   aplicae6es   deverao   ter,   no   minimo,   as   seguintes
caracteristicas:
19.1.1.  Ser  preparados  e  apropriados  especificamente  para  cada  local,  sendo  in6cuos  a  satide
humana e nao  poderao  provocar manchas nos  locais de aplicagao;
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19.1.2.  Ser de  boa  qualidade,  alto  alcance  de  exterminio  e  que  atendam  a  resolueao  RDC  n°  52,
de 22 de outubro de 2009 da ANVISA e demais  normas vigentes;
19.1.3.  Estar devidamente  registrados  e  liberados  pelo  Ministerio  da  Saude,  conforme  estabelece
a Agencia  Nacional  de Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA)  e demais  normas vigentes;
19.1.4,   Ser   permitidos   pela   Portaria   n°   10/85   e   suas   atualiza?6es   da   Agencia   Nacional   de
Vigilancja  Sanitaria  do  Minist6rio  da  SaLlde  e  que tamb6m  atendam  a  Portaria  n°  321/97  do  citado
6rgao;
19.1,5.    Obedecer    aos    demais    parametros    estabelecidos    na    Portaria    n°    10/85-MS/SNVS
(atualizada),  na  Lei  6.360/76,  RDC  de  n°  184/01-ANVISA,  RDC  de  n°  34/2010-ANVISA,  RDC  de
n° 339/05-ANVISA,  Portaria  DISAD  10/80,  Portaria  n° 09/MS/SNVS/87,  RDC  de  n° 29/10-ANVISA,
RDC de n° 3b/11-ANVISA e demais  normas vigentes,
19.1.6.  Sembre  que  possivel,  a  dedetizagao  devera  ser  realizada  com  uso  de  equipamentos  que
garantam  major produtividade,  padrao de qualidade,  e menores impactos a satlde dos prestadores
de servi?os envolvidos;

20.  DA SANITIZACAO  DE AMBIENTES  E VEicuLOS
20.1    0   processo  de   sanitizaeao   compreende  o  tratamento  de  todos   os   ambientes,   incluindo
paredes,  tetos,  pisos,  carpetes,  dutos  de  ar,  ar  cond.icionado  e  demais  mobiliarios,  devendo  ser
realizado por empresa devidamente cadastrada no 6rgao ptlblico competente;
20.1.2.  Os produtos de sanitiza?ao serao aplicados em  paredes,  carpetes,  cortinas,  forros de teto,
caixas-box,   livros,   mesas,   balc6es,   armarios,   arquivos,   prateleiras,   persianas,   bern  como   nos
demais m6veis existentes;
20.1.3.  A  CONTRATADA  devera  arcar  com  quaisquer  Onus  decorrentes  da  necessidade  de  uso
de  equipamentos  e/ou  produtos  suplementares,   necessarios  ao  fiel  e  perfeito  cumprimento  do
objeto referenciado neste Edital e no Termo de Refefencia.

20.2. Dos Equipamentos e Produtos de Sanitizagao
20.2.1.   Todos   os   equipamentos  a  serem   utilizado   nos  servigos,   como   escadas,   mascaras  de
protegao,  ref;ipientes,  bombas  dispersores  e  demais  equipamentos  que  se  fizerem  necessarios,
serao fornecidos  pela  CONTRATADA,  permanecendo sob sua guarda e responsabilidade durante
toda  a  execugao  dos  servigos,  nao  cabendo  a  CONTRATANTE  nenhuma  responsabilidade  por
avarias,  furto ou  dano,  porventura existente;
20.2.2.  Os  produtos  de  sanitiza?ao  deverao  ser  fornecidos  pela  CONTRATADA  em  quantidade
suficiente  para a  perfeita execugao dos servi?os,  de  modo que garantam  eficacia  no  combate aos
principals  microrganismos que possam  ser prejudiciais a satlde  humana;
20.2.3.  A CONTRATADA devera dispor de equipamentos e  utensilios  necessarios  a protegao dos
computadores    e    demais    equipamentos    eletr6nicos    que    estejam    nos    ambientes    a    serem
sanitizados.
20.3.4.   Os   produtos  utilizados   no  processo  de  sanitiza?ao  deverao  ser  incolores,   nao  causar
manchas e encontrarem-se devidamente registrados e aprovados pelos Minist6rios da Satlde e da
Agricultura,  com  comprovagao  de  que  nao  sao  nocivos  a  satlde  humana  e  nao  prc>vocam  danos
ao  meio ambiente.

21.  DA EQuipE TECNicA PARA REALizAR 0 sERvieo
21.1.   Para   a   execugao   dos   servigos,   a   empresa   contratada   disponibilizara   o   quantitativo   de
pessoal  t6cnico  suficiente  para  o  perfeito  cumprimento  das  atividades  a  serem  desenvolvidas,
devendo  cumprir  o  prazo  definido  para  a  execu?ao  dos  servigos,  sob  pena  de  inadimplemento
contratual;
21.2.  A CONTRATADA devera  apresentar a  lista do  pessoal  tecnico,  devidamente  identificado,  ao
Gestor   do   Contrato,    para   liberagao   do   acesso   as   dependencias   das   Unidades   Escolares,
Secretarias,  Posto de Saude e demais Unidades que contemplam a atengao  basica,  referenciadas
no Termo de Referencia,  para execueao dos servieos;
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21,3.  Os  empregados  da  CONTRATADA deverao  apresentar-se  devidamente  uniformizados  para
a   execu?ao   dos   servieos   e   deverao   portar   os   equipamentos   de   prote?ao   individual   (Epl's)
exigidos,  conforme legislagao vigente.

22.  DA uTiLizAeAO DA ATA  DE REGisTRO DE pREcOs  POR 6RGAO NAO pARTicipANTE
22.1    Poderao    utilizar-se    da   Ata    de    Registro    de    Prego    qualquer   6rgao    ou    entidade    da
Administragao   que   nao   tenha   participado   do   certame,    mediante   previa   consulta   ao   Orgao
Gerenciador  da  Ata  e  anuencia  da  empresa  beneficiaria,  desde  que  devidamente  comprovada  a
vantagem  e  respeitadas,   no  que  couber,   as  regras  contidas  na  Lei  n°  10.520/2002,   na   Lei  n°
8.666/93,   no  Decreto  n°  7.892/2013,   nas  normas  municipais  pertinentes  e  demais  normas  em
vigor e respectivas atualizag6es.
22.2  0s  6rgaos  que  nao  participaram  do  registro  de  pregos,  quando  desejarem  fazer  uso  da  ata
de  registro  de  pregos,  deverao  consultar  o  6rgao  gerenciador  da  ata  para  manifesta?ao  sobre  a
possibilidade de adesao.
22.3   Podera   o   beneficiario   da   ata   de   registro   de    prec:os,    observadas   as   condig6es   nela
estabelecidas,   optar  pela  aceitagao  ou   nao  do  fornecimento  decorrente  de  adesao,   caso  seja
aceita  podera fornecer  desde  que  nao  prejudique  as  obrigag6es  presentes  e futuras  decorrentes
da ata,  assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
22.4 As  aquisie6es  ou  contratag6es  adicionais  a  que se  refere o  art.  22  do  Decreto  n° 7.892/2013,
nao  poderao  exceder,   por  6rgao,   a  Gem  por  cento  dos  quantitativos  dos   itens  do  instrumento
convocat6rio   e   registrados   na   ata   de   registro   de   pregos   para   o   6rgao   gerenciador  e   6rgaos
participantes.
22.5  0  quantitativo  decorrente  das  ades6es  a  ata  de  registro  de  pregos  nao  podera  exceder,  na
totalidade,  ao  dobro  do  quantitativo  de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  pregos  para  o
6rgao gerenciador,  independente do ntlmero de 6rgaos nao participantes que aderirem
22 6   Ap6s   a   autorizaeao   do   6rgao   gerenciador,   o   6rgao   nao   participante   devera   efetivar   a
aquisi?ao ou  contratagao solicitada em  ate  noventa dias,  observado o  prazo de vigenc.ia da ata.
22.7   Compete   ao   6rgao   nao   participante   os   atos   relativos   a   cobranga   do   cumprimento   pelo
fornecedor    das    obrigag6es    contratualmente    assumidas,    observada    a    ampla    defesa    e    o
contradit6rio,  a  aplicagao  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  clausulas
contratuais,   em   rela?ao   as   suas   pr6prias   contrata?6es,   informando   as   ocorrencias   ao   6rgao
gerenciador.

23.  DAS ALTERA?6ES DA ATA DO REGISTRO  DE  PRECOS
23.1.   Durant'e  a  vigencia  da  Ata,  os  pregos  registrados  serao  fixos  e  irreajustaveis,  exceto  nas
hip6teses  d?correntes  e  devidamente   comprovadas,   nas  situag6es   previstas   na  alinea  "d"  do

2n3C'2°wleds°maorco6#raovLaet:a°o8c::r6e/£3,a°:ed:,I:g:£:°p:e°v:si:e::Sap:aet:Cadd„°:on:ncTseor:?%%art65da
Lei  n.a  8.666/93,  a  Administraeao,  se julgar conveniente,  podera  optar por  cancelar a Ata  e  iniciar
outro processo  licitat6rio.
23.3  0s  pre?os  registrados  na Ata  de  Registro  de  Pregos  sao fixos  e  irreajustaveis,  salvo  com  a
condigao  de I restabelecer  o  equilibrio  econ6mico-financeiro,  mediante  requerimento  e justificativa
expressos  do   Fornecedor  e   comprova?ao   documental,   decortencia   de   eventual   redueao  dos
precos  praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  Gusto  dos  servieos  ou  bens  registrados,
cabendo  ao  6rgao  gerenciador  promover as  negocia?6es junto  aos  fornecedores,  observadas  as
disposig6es contidas na alinea "d" do inciso  11  do caput do art.  65 da  Lei  n° 8.666,  de  1993.
23.4.   0   gerenciador  da  ata   de   registro   de   pregos   acompanhara   a   evolu€ao   dos   pregos  de
mercado,  com a finalidade de verificar sua compatibilidade com  aqueles registrados  na  ata.
23.5.  Quando  o  prego  registrado  tornar-se  superior  ao  prego  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente,  o  6rgao  gerenciador  convocara  os  fornecedores  para  negociarem  a  redugao  dos
preeos aos valores praticados pelo mercado.
23.6.   Os   fo+necedores   que   nao   aceitarem   reduzir   seus   pregos   aos   valores   praticados   pelo
mercado serao liberados do compromisso assumido,  sem  aplicagao de penalidade.
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23.7 A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem  reduzir seus pregos aos valores de
mercado observara  a classificagao  original.
23.8 Serao considerados compativeis com  os de mercado  os  pregos registrados que forem  iguais
ou   inferiores   a   media   daqueles   apurados   pelo   Departamento   de   compras   do   Municipio   de
Augustin6polisITO,  por interm6dio do 6rgao gerenciador da ata de registro de  pregos.
23.9  Se  ocorrer  do  prego  de  mercado  tornar-se  superior  aos  pregos  registrados  e  o  fornecedor
nao  puder cumprir o compromisso,  o 6rgao gerenciador podera.
a)  Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicaeao  ocorra  antes  do  pedido
de  fornecimento,   e   sem   aplicagao  da   penalidade   se   confirmada  a   veracidade   dos   motivos  e
comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaeao.
23.10.  Nao havendo exito  nas negociag6es,  o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao da
ata  de  registro  de  pregos,   adotando  as  medidas  cabiveis  para  obtengao  da  contratagao  mais
vantajosa.
23.11.  0  registro  do  fornecedor  sera  cancelado  mediante  formalizagao  por  despacho  do  6rgao
gerenciador,  assegurado o contradit6rio e a ampla defesa,  quando o fornecedor:
a)  Descumprlr as condig6es da  ata de registro de  pre?os;
b)   Nao   retirar   a   nota   de   empenho   ou   instrumento   equivalente   no   prazo   estabelecido   pela
Administracao,  sem justiflcativa  aceitavel;
c)   Nao   aceitar   reduzir  o   seu   prego   registrado,   na   hip6tese   deste   se  tornar  superior  aqueles
praticados no  mercado:  ou
d)  Sofrer san?ao  prevista  nos  incisos  Ill  ou  lv do  caput  do  art.  87  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  ou  no
art.  7° da  Lei  n°  10.520,  de 2002.
23.12. A existencia de  pregos  registrados  nao obriga a Administragao a firmar as contratag6es que
deles    poderao    advir,    facultando-lhe    a    realizagao   de   licitagao   especifica    para    a   aquisieao
pretendida,    sendo   assegurado   ao   beneficiario   do   registro   preferencia   de   fornecimento   em
igualdade de condic6es,

24.  CANCELAMENTO  DO  REGISTRO  DE  PRECO  DO  PROPONENTE
24.1.  0  Proponente  tera  o  seu  registro  de  pre?o  cancelado  na  Ata,  por  intermedio  de  processo
administrativo especifico,  assegurado o  contradit6rio e a  ampla defesa,  da  seguinte forma:
24.1.1.  A  pedido]  quando:
24.1.1.1.   Comprovar  estar  impossibilitado  de  cumprir  as  exigencias  da  Ata,   por  ocorrencia  de
casos fortuitos ou  de for?a  major;
24.1.1.2.  0  seu  prego registrado  se tornar,  comprovadamente  inexequivel em fun?ao da elevagao
dos pregos de mercado,  dos insumos que comp6em o custo das aquisig6es/contratag6es.
24.1.2.  Por iniciativa  da  Prefeitura  do  Municipio  de Augustin6polis/TO,  quando:
24.1.2.1.  0 fornecedor nao  aceitar reduzir o  prego  registrado,  na  hip6tese deste  se tornar superior
aqueles  praticados  no  mercado;
24.12.2.   Perder  qualquer  condi?ao  de  habilitaeao  ou   qualifica?ao  tecnica  exjgida   no  processo
licitat6rio;

24.1.2.3.  Por raz6es de  interesse  pdblico,  devidamente motivado e justificado;
24.1.2.4.  Nao cumprir as obrigag6es decorrentes da Ata de  Registro de Prego;
24.1.2.5.  Nao  comparecer ou  se  recusar a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os  pedidos  decorrentes
da Ata de R6gistro de Prego;
24.1.2.6.    Caracterizada    qualquer    hjp6tese    de    inexecueao    total    ou    parcial    das    condi?6es
estabelecidas na Ata de Registro de Prego ou nos pedidos dela decorrentes.
24.2.   Em   qualquer  das   hip6teses   acima,   concluido   o   processo,   a   Prefeitura   do   Municipio  de
Augustin6polis/TO  fara   o   devido   apostilamento   na  Ata   de   Registro   de   Preeo   e   informara   os
proponentes a nova ordem de registro.

25.  DO  CANCELAMENTO AUTOMATICO  DO  REGISTRO  DE  PRE?0
25.1. A Ata de Registro de  Pre?o,  decorrente desta  licitaeao,  sera  cancelada  automaticamente:
a)  por decurso de prazo de vigencia.
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b) quando nao restarem fornecedores registrados.

26.  Disposie6Es FINAis
26  1.  A  presente  licitagao  nao  importa  necessariamente  em  contratagao,  podendo  a  Prefeitura  do
Municipio  de Augustin6polis/TO  revoga-la,  no  todo  ou  em  parte,  por  raz6es  de  interesse  pulblico,
derivadas   de   fato   superveniente   comprovado,   ou   anula-la   por   ilegalidade,   de   oficio   ou   por
provocagao,  mediante ato escrito e fundamentado.
26.2.  0  proponente  6  responsavel  pela fidelidade  e  legitimidade  das  informag6es  prestadas  e  dos
documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitagao.  A  falsidade  de  qualquer  documento
apresentado  ou  a  inverdade  das  informag6es  nele  contidas  implicara  a  imediata  desclassifica?ao
do proponente que o tiver apresentado,  ou,  caso tenha sido o vencedor,  a  rescisao do contrato ou
do pedido de compra,  sem  prejuizo das demais sane6es cabiveis.
26.3.   E  facultado  a  Pregoeira,   ou  a  autoridade  a  ele  superior,   em  qualquer  fase  da  licitagao,

promover diligencias com  vistas  a esclarecer ou a complementar a  instrugao do  processo.
26.4.  Os  proponentes  intimados  para  prestar quaisquer  esclarecimentos  adic.ionais  deverao  faze-
lo  no prazo determinado  pela  Pregoeira,  sob pena de desclassifica?ao/inabilitaeao.
26.5.  A  Pregoeira,   no  interesse  da  Administra?ao,   podera  relevar  omiss6es  puramente  formais
observadas  na  documenta?ao  e  proposta,  desde  que  nao  contrariem  a  legislaeao  vigente  e  nao
comprometam  a  lisura da  Licitaeao,
26.6.  As  normas  que  disciplinam  este  Pregao  serao  sempre  interpretadas  em  favor da  ampliagao
da  disputa  entre  os  proponentes,  desde  que  nao  comprometam  o  interesse  da  Administraeao,  a
finalidade e  a seguranga da  contrataeao.
26.7.  Os casos  nao previstos  neste  Edital  serao decididos  pela  Pregoeira.
26.8.  A  participagao  do  proponente  nesta  licitagao  implica  em  aceitagao  de todos  os termos deste
Edital.

26.9.   0   Contrato,   no   caso   do   presente   pregao,   sera   substituidci   pela   Nota   de   Empenho   de
Despesa  na forma do Artigo 62,  "CAPUT"  e § 40,  da  Lei  8.666/93,  como assim transcrevo:

Art.  62.   0  instrumento  de  contrato 6 obrigat6rio  nos  casos  de  concorrencia
e  de  tomada  de  preeos,  bern como  nas  dispensas  e  inexigibilidades  cujos
pregos  estejam  compreendidos  nos  limites  destas  duas  modalidades  de
licitagao,  e facultativo  nos  demais  em  que  a Administragao  puder substitui-
lo   por   outros   instrumentos   habeis,   tais   como   carta-contrato,    nota   de
empenho  de  despesa,  autorizaeao  de  compra  ou  ordem  de  execugao  de
servi?O.

§ 49 E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substituigao prevjsta
neste   artigo,   a   crit6rio   da  Administragao   e   independentemente   de   seu
valor,   nos  casos  de  compra  com   entrega   imediata   e   integral  dos   bens
adquiridos,     dos     quais     nao     resultem     obrigag6es     futuras,     inclusive
assistencia t6cnica.

2610.  0  Foro designado  para julgamento  de  quaisquer quest6es judiciais  resultantes  deste  Edital
sera o da  Comarca de Augustin6polisITO.
26.11.  Demais disposie6es deste edital  encontram-se descritas no Anexo  I  deste edital.

27.  DAs iNFORMAeoEs:
27.1.   Nao   serao   aceitas   alegag6es   de   nao   entendimento   ou   de   interpretaeao   err6neo   das
condig6es   do  presente   Procedimento   Licitat6rio  fixadas   neste   Edital,   salvo  se  manifestadas  e
encaminhadas  ao  Departamento  de  Licitag6es,  por  escrito,  ate  05  (cinco)  dias  i]teis  antes  da
data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de  Habilitagao  e  Propostas  de  Preeos  (art.  41,
paragrafo primeiro);
27.2.  Maiore§  informag6es  poderao  ser  obtidas junto  ao  Departamento  de  Licitag6es,  sito  a  Rua
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Dom  Pedro  I,  n° 352 -Centro,  ou  pelo telefone  (63)  3456-1232,  em  horario de expediente.

28. ANEXOS  DO  EDITAL
28.1.  Integram  o presente  Edital,  dele fazendo parte os  seguintes ANEXOS:
Anexo  I -Termo de Referencia;
Anexo  11 -Modelo de Declaraeao de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo  Ill -Modelo de  Declara?ao de cumprimento dos  requisitos da habilitagao;
Anexo  lv -Modelo de Declaragao de nao emprego de menores;
Anexo V -Modelo de  Declara?ao de idoneidade;
Anexo   Vl   -   Modelo   de   declaragao   de   que   a   licitante   recebeu   os   documentos   e   que   tomou
conhecimento de todas as informa?6es  para cumprimento das obrigag6es do  objeto  licitado;
Anexo Vll  -Declaragao de Conhecimento das Obrigag6es
Anexo VIII -Peclara?ao de que  nao emprega  Funcionario  Ptlblico
Anexo  lx -Minuta de Contrato;
Anexo X -Modelo da Proposta;
Anexo Xl -Carta de Credenciamento.
Anexo Xll  -Declaragao de inexistencia de fatos  impeditivos.

Augustin6polis/TO,  03 de setembro de 2020.

Luc,ARAFEedcONCEieAO SANTANA
oeira
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ANEXO  I
TERMO  DE  REFERENCIA

PROCESSO LICITAT6RIO  N° 107/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° 033/2020

1.  DO OBJETO
1.1.  Contrataeao  de  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  equiparada  na  forma  da  I
para  Registro  de  Preeos  para  a  eventual  e  futura  contratagao  de  empresa  para  a  prestagao
servi?os  de   Sanitiza?ao  de   ambientes  ptiblicos,  junto  aos   Fundos  Munic.ipais   de   Sadde  e
Educacao de Augustin6polis/TO

0

0

2.  DA JUSTIFICATIVA
2.1.  Foi  reconhecido  pela  Organizagao  Mundial  da  Sadde  -OMS,  em  11  de  margo de  2020,  que o
coronavirus,   responsavel   pela   doenea   catalogada   como   COVID-19,   espalhou-se   por  diversas
partes  do  mundo,   ao  ponto  de  ser  caracterizada  como  uma  pandemia.   No  Brasil,  ja  ha  varios
casos   e   a   totalidade   do   territ6rio   nacional   ja   foi   considerada   em   situagao   de   transmissao
comunitaria,  aquela  em  que  nao 6  mais  possivel  rastrear a  origem  da  contaminagao.  Tal  realidade
favorece o  aumento drastico do contagio viral  e dificulta  o combate a situagao  pandemica.
2.2.  Com  essa  situa?ao  os  governos  federal,  estaduais,  distrital  e  municipais  adotaram  medidas
de   combate   a  transmissao   do   coronavirus,   almejando   que,   assim,   os   danos   causados   pela
COVID-19 a .saude da  populagao  e  a economia da nagao brasileira sejam  o  menor possivel.
2.3.   Nesse   ponto,   ressalta-se   a   Lei   n°   13.979,   de  2020,   que   disp6e  sobre   as   medidas   para
enfrentamento   da   emergencia   de   saude   publica   de   importancia   internacional   decorrente   do
coronavirus  responsavel  pelo surto de 2019.
2.4 A  realiza?ao  de  processo  para  contrataeao  deste  objeto  se justifica  face  ao  interesse  publico
presente  nas  normativas  Federal,  Estadual e Municipal.
2.5 A necessidade da contratagao desse tipo de servieo visa atender as demandas de Sanitizagao
de Ambientes  das  dependencias  das  Secretarias  Municipais  de  Educagao  e  Saude,  como  sendo
Escolas  Municipais  da  zona  urbana  e  rural,  sede  da  Secretaria  de  Educagao,  Unidades  Basicas
de   Sadde,   veiculos   da  frota   do   FMS,   sede  do   CAPS   e   da   Unidade   Sentinela   COVID-19.   A
sanitiza?ao  visa  o  controle  microbiol6gico  de  ambientes  na  preven?ao  e  elimina?ao  de  agentes
causadores  de  doen?as  infectocontagiosas,  alergias  e  pat6genos  que  causam  doengas  como  a
provocada   pela   COVID-19.   2.6   A   transmissao   do   coronavirus   no   Brasil   ja   foi   considerada
comunitaria,    conforme   Portaria   do   Minist6rio   da   Saude   n°   454/2020,    com   possibilidade   de
aumento  e  agravamento  de  casos.  0  enfrentamento  de  uma  epidem.ia  requer  a  contrataeao  de
servi?os pars prevengao de contagio e transmissao.
2.7.  Considqrando  que  as  contratae6es  dos  servieos  somente  poderao  ocorrer a  medida  que  os
creditos  forem  sendo  disponibilizados,  a  escolha  pelo  Sistema  de  Registro  de  Prego  para  fazer
frente  as  demandas  dos  servigos  supracitados  6  imprescindivel  para  o  born  cumprimento  dos
servieos   e   obrigag6es   perante   a   populagao,   obrigag6es   estas   institucionais   e   constitucionais,
sendo  assim,  o  Registro  de  pre?os  pretendido  enquadra-se  no  inciso  I  e  Ill  do  Art.  30 do  Decreto
no  7.892/2013.
2.8.  0  quantitativo  estimado  foi  obtido  com  base  em  cotag6es  realizadas  pelo  setor de  compras
com  projegao da demanda atual.

3.  FUNDAMENTACAO  LEGAL
3.1  -0  processo  licitat6rio  observara  as  normas  e  procedimentos  administrativos  constantes  na
Lei   n°   10.520,   de    17   de   julho   de   2002,    Decreto   n°   3.555,   de   08   de   agosto   de   2000   e,
subsidiariamente,  as normas da  Lei  n° 8.666/93,  de 21  de junho de  1993,  e alterag6es  posteriores.

4. JUSTIFICATIVA  DA  ESCOLHA  DA IVIODALIDADE  DE  LICITACAO
4.1  -A  escolha  da  modalidade  de  Pregao  Presencial  para  a  realizagao  deste  processo  licitat6rio
justifica-se  pela  maior  rapidez  em  sua  execueao  e  pela  possibilidade  de  se  obter  preeos  mais
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vantajosos  pela Administragao,  pela  possibilidade  que  tern  os  licitantes  de  reduzir  preeos  durante
o  pr6prio  processo de escolha.

5.  DO VALOR
5.1.  0 valor total estimado 6 de  R$  179.626,67(cento e setenta e  nove mil  e seiscentos e vinte
e  seis  reais  e  sessenta  e  sete  centavos),  conforme  detalhado  na  tabela  abaixo,  com  valores
cotados atrav6s do Setor de  Compras desta  Prefeitura Municipal.

sANiTizAeAO sECRETARiA MUNicipAL  DE SAUDE PRECOS  MEDIOS

Item Quant. Descrieao dos servieos V.  Unit. V. Total

1 80 SANITIZACAO  DA SECRETARIA DE  SAUDE R$ 216,67 R$  17.333,33

2 80 lsANITIZACAO  DE  11  VEicuLOS  PERTENCENTES A FROTA D0  FMS R$ 641,67 R$ 51.333,33

3 80 SANITIZACAO  DO  CAPS R$  163,33 R$  13.066,67

4 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMILIA -I R$  126,00 R$  10.080,00

5 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAl]DE  DA  FAMiLIA -11 R$  126,00 R$  10.080,00

6 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMILIA  -Ill R$  126,00 R$  10.080,00

7 80 R$  126,00 R$  10.080,00SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA FAMILIA -IV

8 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMILIA -V R$  126,00 R$  10.080,00

9 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMiLIA -Vl R$  126,00 R$  10.080,00

10 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  SENTINELA  COVID  -19 R$  132,67 R$  10.613,33

TOTAL RS R$  152.826,67

PRECOS  MEDIOSsANmzACAO sECRETARiA MUNicipAL DE EDucAeAO
Item Quant. Descrigao dos servieos V.  Unit. V.  Total

1
8 SANITIZAC;AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL SA0  SILVESTF`E  (ZONA

R$ 250,00 R$ 2.000,00lRURAL)

2 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL SAO  ROQUE  (ZONA  RURAL) R$ 250,00 R$ 2.000,00

3
8 SANITIZA9AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  EMiLIO  MEDICE  (ZONA

R$ 210,00 R$  1.680,00RURAL)

4 8
SANITIZA9AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PRESIDENTE  KENNEDY

R$ 230,00 R$  1.840,00(ZONA  URBANA)

5
8

SANITIZAC;AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL ANACLETO  PAULINO  (ZONA
R$  193,33 R$  1.546,67URBANA

6 8
SANITIZA9AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL GABRIEL ALVES  (ZONA

R$  193,33 R$  1.546,67URBANA

7 8 SANITIZACA0  DA  ESCOLA MUNICIPAL SOLIDARIA  (ZONA  RURAL) R$ 250,00 R$ 2.000,00

8 8 R$ 250,00 R$ 2.000,00SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL SOLIDARIA  11  (ZONA  RURAL)

9
8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA MUNICIPAL JARBAS  PASSARINHO  (ZONA

R$ 250,00 R$ 2.000,00RURAL)

10 8 SANITIZACA0  DA  ESCOLA  MUNICIPAL AGROVILA  I  (ZONA  RURAL) R$ 250,00 R$ 2.000,00

11 8 SANITIZACA0  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  BOA VISTA  (ZONA  URBANA R$  193,33 R$  1.546,67

12
8

SANITIZA9A0  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PEQUENO  PRINCIPE  (ZONA
F`$  193,33 R$  1.546,67URBANA

13
8

lsANITIZAQAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL ALFREDO  PAULINO  (ZONA!URBANA)

R$  193,33 R$  1.546,67

14 8 SANITIZACA0  DA  ESCOLA  MUNICIPAL AGROVILA  11  (ZONA  RURAu R$ 250,00 R$ 2.000,00

15
8

SANITIZA9AO  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAQAO  (ZONAURBANA)
R$  193,33 R$  1.546,67

TOTAL RS R$ 26.800,00

TOTAL GERAL  RS R$ 179.626,67
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5.2.  Nos valores  contratados ja deverao estar incluidos todos  os  custos diretos e indiretos.
5.3.  Os  pre?os contratados serao fixos e  irreajustaveis pelo periodo contratual.

6.  DO  PRAZO
6.1.  A  respebtiva  Ata  de  Registro  de  Preeos  tera  validade  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir
de sua assinatura.

7.  DA  FONTE  DE  RECURSOS
7.1.  As  desp,esas decorrentes da  presente  contrataeao  correrao  a  conta dos  recursos especificos
consignados  no  orgamento  da  Prefeitura  do  Municipio  de  Augustin6polis/TO,   nos  elementos  de
despesa  e  dotag6es  or?amentarias,  pertencentes  ao  orgamento  a  ser executado  no  exercicio  de
2020,  nas seguintes contas:

6RGAO:  05.13.00 -Fundo  Municipal de Satlde
UNIDADE:  05.13.01  -Fundo  Municipal  De  Sadde
10.122.0208.2.139  -ENFRENTAMENTO  DA  EMERGENCIA  COVID-19
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa  Juridica
Fonte: 401-Bloco de Custeio -Transf

6RGAO:  07.15.00 -FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAQAO  DE AUGUSTIN6POLIS
UNIDADE:  07.15,01  -FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAGAO
12.361.1005,2.066  -MANUTENC;AO  DA  FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAGAO
3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  20-MDE

8.  DA cONTRATAeAO
8.1  Por se tratar de  compra  com  entrega  imediata  e  integral  dos  servigos,  o  Contrato  decorrente
desta  licita?ao  sera  substituido  por  Nota  de  Empenho  de  Despesa,  conforme  previsao  do  art.  62
da  lei  8.666/93.
8.2 0  prazo  previsto para o  recebimento da  Nota de  Empenho de  Despesa sera de no maximo 05
(cinco)  dias,  contados  da  convoca?ao  para  a  sua  formalizagao,  podendo  ser prorrogado  uma  s6
vez,  por  igual  periodo,  nas  situa?6es  previstas  no  §  10  do  art.  64  da  lei  n°.  8.666/93,  sob  pena  de
decair o direito a contratagao,  sem  prejuizo das san?6es  previstas no Art`  81  da  mesma  Lei.

a            9. DAs cONDie6ES DE FORNEciMENTO DOs pRODUTOs E PRESTAeAO DOs sERvieos
9.1.  A  convoca?ao  do  Proponente  pelo  Fundo  Municipal  de  Satlde  e/ou  Saulde  do  Municipio  de
Augustin6po|isITO  sera  formalizada   e   contera  o  endereeo  e   o   prazo  maximo  em   que  devera

:°2mpoar::::opna::treet:roa:v°o:easdpoe:t:V:o::da'dd°od:uf#t:r:Par:tsetr:::°q::Snea:'%:Smdp:rseacn::I,Z:::°ret,raro
pedido  no  prazo  estipulado  ou  nao  cumprir  as  obrigag6es  estabelecidas  na  Ata  de  Registro  de
Preeo,  estara sujeito as san?6es previstas neste Edital e seus Anexos.
9,3.   Quando   comprovada   a   hip6tese   acima,   a   Prefeitura   do   Municipio   de   Augustin6polisITO
podera  indicar o  pr6ximo  licitante  melhor classificado que aceitar fornecer pelo  preeo registrado ao
qual sera destinado o pedido,  sem  prejuizo da abertura de processo administrativo para aplica?ao
de penalidades.
9.4.  Os servieos  serao solicitados  por interesse dos  Fundos  Municipais  de  Educagao  e Saude de
Augustin6polisITO,  e serao  realizados em  locais  indicados no Termo de  Referencia,
9.5.  Os  servi?os  deverao  ser  iniciados  imediatamente  ap6s  a  emissao  da  ordem  de  servigo  e  da
expedi?5o da nota de empenho.
9.6.  As  requisig6es  deverao  conter a  identifica?ao  da  unldade  requisitante,  indicagao  expressa  do
ntimero   do   contrato,   do   ndmero   desta   licitaeao,   do   numero   do   processo,   a   identificagao   da
Contratada,  a especificagao dos servi?os e locais a serem prestados.
9.7.  As  requisie6es  serao  expedidas  por  quaisquer  meios  de  comunicagao  que   possibilitem  a
comprovaeao do  respectivo recebimento  por parte da Contratada,  inclusive correio eletr6nico.
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9.8.  0  objeto  desta  licitagao  devera  ser  atendido  no  prazo  estabelecido  na  ordem  ou  requisigao
dos servi?os,  contados a partir do recebimento dessa ordem  inicial.
9.9.  0  prazo  para  a  execugao  dos  servi?os  podera  ser prorrogado,  desde  que  ocorra  algum  dos
motivos  arrolados  nos  incisos  I  a Vl  do  §  10 do  art.  57  da  Lei  8.666/1993.
9.10.  A  CONTRATADA  devera  executar  servigos  de  Sanitizagao  de  Ambiente  e  Sanitizagao  de
Veiculos  conforme  indicados   no  Termo  de  Referencia,   sem   qualquer  custo  adicional  de  frete,
transporte,  mao de obra ou qualquer outro encargo

10.  DAS CARACTERisTICAS GERAIS DOS  PRODUTOS
10.1.   Os   produtos   quimicos   utilizados   nas   aplicag6es   deverao   ter,   no   minimo,   as   seguintes
caracteristicas:

i:Jatnasee:a:oreppoadr::a°ospero:%rc°aprr::::heassp:::f'FoacT,%n:::;,i:acg%%:local,Sendoln6cuosasatlde
10.1.2.  Ser  de  boa  qualidade,  alto  alcance  de  exterminio  e  que  atendam  a  resolugao  F`DC  n°  52,
de 22 de outubro de 2009 da ANVISA e demais normas vigentes;
10.1.3.  Estar devidamente  registrados  e  liberados  pelo  Minist6rio  da  Saude,  conforme  estabelece
a Agencia  Nacional  de Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA)  e demais  normas vigentes;
10.1.4.   Ser  'permitidos   pela   Portaria   n°   10/85   e   suas   atualiza?6es   da   Agencia   Nacional   de
Vigilancia  Sanitaria  do  Minist6rio  da  Saude  e  que tamb6m  atendam  a  Portaria  n°  321/97  do  citado
6rgao;
10.1.5.    Obedecer    aos    demais    parametros    estabelecidos    na    Portaria    n°    10/85-MS/SNVS
(atualizada),  na  Lei  6.360/76,  RDC  de  n°  184/01-ANVISA,  RDC  de  n°  34/2010|ANVISA,  RDC  de
n° 339/05-ANVISA,  Portaria  DISAD  10/80,  Portaria  n° 09/MS/SNVS/87,  RDC  de  n° 29/10-ANVISA,
RDC  de  n° 30/11 -ANVISA e demais  normas vigentes;
10.1.6.  Sempre  que  possivel,  a  dedetizagao  devera  ser  realizada  com  uso  de  equipamentos  que
garantam  maior produtividade,  padrao de qualidade,  e menores impactos a saude dos prestadores
de servi?os envolvidos;

11.  DA sANiTizAeAO DE AMBiENTEs  E vEicuLOs
11.1.  0  proclesso  de  sanitiza?ao  compreende  o  tratamento  de  veiculos  de  todos  os  ambientes,
incluindo   paredes,   tetos,   pisos,   carpetes,   dutos  de   ar,   ar  condicionado   e   demais   mobiliarios,
devendo ser realizado por empresa devidamente cadastrada no 6rgao pdblico competente;
11.1.2.  Os  produtos de  sanitiza?ao  serao  aplicados  em  paredes,  carpetes,  cortinas,  forros de teto,
caixas-box,   livros,   mesas]   balc6es,   armarios,   arquivos,   prateleiras,   persianas,   bern  como   nos
demais  m6veis existentes;
11.1.3.  A  CONTRATADA  devera  arcar  com  quaisquer  Onus  decorrentes  da  necessidade  de  uso
de  equipamentos  e/ou  produtos  suplementares,   necessarios  ao  fiel  e  perfeito  cumprimento  do
objeto referenciado neste Edital e no Termo de Referencia.

11.2.  Dos  Equipamentos e Produtos de Sanitizagao
11.2.1.   Todos  os  equipamentos   a  serem   utilizado   nos  servigos,   como   escadas,   mascaras  de
protegao,  recipientes,  bombas  dispersores  e  demais  equipamentos  que  se  fizerem  necessarios,
serao fornecidos pela CONTRATADA,  permanecendo sob sua guarda e responsabilidade durante
toda  a  execugao  dos  servieos,  n5o  cabendo  a  CONTRATANTE  nenhuma  responsabilidade  por
avarias,  furto ou  dano,  porventura existente;
11.2.2.  Os  produtos  de  sanitizagao  deverao  ser  fornecidos  pela  CONTRATADA  em  quantidade
suficiente  pa'ra a  perfeita execugao dos servigos,  de  modo  que garantam  eficacia  no combate aos
principais  microrganismos que  possam ser prejudiciais a saude  humana;
11.2.3.  A  CONTRATADA devera  dispor de  equipamentos  e  utensilios  necessarios  a  protegao  dos
computadores    e    demais    equipamentos    eletr6nicos    que    estejam    nos    ambientes    a    serem
sanitizados.
11.3.4.   Os   produtos   utilizados   no   processo  de  sanitizagao  deverao  ser  incolores,   nao   causar
manchas e encontrarem-se devidamente registrados e aprovados pelos Minist6rios da Sadde e da

RUA DOM  PEDRO  I, 352,  CENTRO,  63 3456-1232,  CEP:  77.96o-ooo -CNPJ:  oo.237.2o6/oool-3o -AUGUSTIN6POLIS -TO



\

EsifedF°EqEL°rfeaAntSSuN!apALDE

AUGusTiN®groLis ~ T®

CPL
COMISSA0  PERMANENTE
DE  LICITACAO

Agricultura,  com  comprovagao  de  que  nao  sao  nocivos  a  satlde  humana  e  nao  provocam  danos
ao  meio ambiente.

12.  DA  EQUIPE TECNICA  PARA  REALIZAR 0 SERVICO
12.1.   Para   a   execu?ao   dos   servi?os,   a   empresa   contratada   disponibilizara   o   quantitativo   de
pessoal  t6chico  suficiente  para  o  perfeito  cumprimento  das  atividades  a  serem  desenvolvidas,
devendo  cumprir  o  prazo  definido  para  a  execueao  dos  servigos,  sob  pena  de  inadimplemento
contratual;
12.2.  A CONTRATADA devera  apresentar a  lista  do  pessoal t6cnico,  devidamente  identificado,  ao
Gestor   do   Contrato,    para   libera?ao   do   acesso   as   dependencias   das   Unidades   Escolares,
Secretarias,  Posto de Satlde e demais Unidades que contemplam a atengao  basica,  referenciadas
no Termo de Referencia,  para execugao dos servi?os;
12.3.  Os  empregados  da  CONTRATADA deverao  apresentar-se devidamente  un.iformizados  para
a   execugao   dc>s   servieos   e   deverao   portar   os   equipamentos   de   protegao   individual   (Epl's)
exigidos,  conforme  legisla?ao vigente.

a           |£.1  BASBBR:8f88ES.DAcoNTRATANTE

14.1.1.  Exigir o  cumprimento  de  todas  as  obrigae6es  assumidas  pela  Contratada,  de  acordo  com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
141.2.   Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalizaeao  dos  servi?os,   por  servidor  especialmente
designado,   anotando  em  registro  pr6prio  as  falhas  detectadas,   indicando  dia,   mss  e  ano,   bern
como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  a
autoridade competente para as providencias cabiveis;
14.1.3.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  e  servieos  recebidos
provisoriamente com  as especificag6es constantes do  Edital e da  proposta,  para fins de aceitacao
e  recebimento definitivo;
14.1.4.   Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrencia  de  eventuais  imperfeig6es  no  curso  da
execu?ao dos servieos e/ou na entrega dos materiais, fixando prazo para a sua corre?ao,
14.1.5.   Pagar  a   Contratada   o  valor  resultante   da   presta?ao   do   servigo   e/ou   da   entrega   dos
materiais,  no prazo e condig6es estabelecidas no Edital e seus anexos;
14.1.6.  Efetuar as  reteng6es tributarias  devidas  sobre  o valor da  Nota  Fiscal/Fatura fornecida  pela
contratada;
14.1.7.  A  Administra?ao  realizara  pesquisa  de  pre?os  periodicamente,  em  prazo  nao  superior  a
180  (cento e oitenta) dias,  a fim  de verificar a vantajosidade dos  pre?os  registrados em Ata.

15.2 DAs OBRiGAe6Es DA CONTRATADA:
15.2.1.  Prestar  os  servigos  contratados  com  caracteristicas  exigidas  no  contrato  e  de  acordo  com
a  legislagao  vigente  pertinente,  sendo  vedadas  solug6es  alternativas  para  consecugao do  objeto,
ressalvadas as hip6teses de expressa anuencia por parte da Administragao.
15.2.2.  Utilizar  pessoal  qualificado  -de  boa  conduta  e  formagao/conhecimento  adequados  -em
ndmero suficiente a execueao dos servigos.
15.2.3.  Cumprir  o  cronograma  dos  servieos  programados  na  sua  integra,  nao  deixando  servigos
incompletos e/ou  mal-acabados.
15 2.4.  Em casos emergenciais,  proliferag6es repentinas,  a CONTRATADA devera atender em ate
48  (quarenta  e  oito)   horas  ap6s  a  notifica?ao  atrav6s  de  e-mail  enviado  pela  Fiscalizagao  do
Contrato.
15.2.5.  Refazer  o  servigo  nas  areas  em  que for verificada  a  ineficacia  dos  servigos  prestados,  no
prazo  de  ate  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  do  recebimento  da  notificagao  enviada  pela
Fiscalizagao,  atrav6s de e-mail,  sem  Onus extra  para o CONTRATANTE.
15.2.6.    Apresentar    os    empregados    aplicadores    devidamente    identificados    mediante    uso
permanente de crachas, com fotografia recente e nome visivel munidos dos respectivos Epl's.
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15.2.7.  Ap6s  os  procedimentos  necessarios  a  execu?ao  dos  servigos,  a  CONTRATADA  devera
deixar  cada  setor/objeto  envolvido  em  perfeito  estado/funcionamento,  responsabilizando-se  pela
solu?ao dos  problemas que  por ventura surgirem face  aos procedimentos  utiljzados.
15.2.8.    Efetuar   o   recolhimento   das   embalagens   vazias   e   respectivas   tampas   dos   produtos
aplicados,  para fins de destinagao final ambientalmente adequada,  a cargo das empresas titulares
do    registro,    produtoras   e    comercializadoras,    ou    de    posto    de    receb.lmento    ou    centro    de
recolhimento  licenciado  e  credenciado,  observadas  as  .instrug6es  constantes  dos  r6tulos  e  das
bulas,  conforme  artigo  33,  inciso  I,  da  Lei  n°  12.305,  de  2010,  artigo  53  do  Decreto  n°  4.074,  de
2002,  e legisla?ao  correlata.
15.2.9.  Aceitar,  nas  mesmas  condie6es  contratuais,  os  acr6scimos  ou  supress6es,  ate  o  limite  de
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  desde  que  a  despesa  nao
esteja liquidada.
15.2.10.  ExeJcutar o  objeto  em  conformidade  com  as  legislag6es  e  normas  pertinentes  e  vigentes,
bern  assim  dentro  das  especificag6es  e/ou  condie6es  constantes  da   Proposta  Vencedora,  do
Edital e seus' Anexos.
15.2.11.     Executar     diretamente     o     objeto,     sem     transferencia     de     responsabilidades     ou
subcontratag6es nao autorizadas pelo CONTRATANTE;
15.2.12.   As§inar   o   instrumento   contratual   no   prazo   de   ate   05   (cinco)   dias   tlteis,   a   contar  do
recebimento da comunicagao formal da Administragao  convocando  para esse fim;
15.2.13.    Selecionar    e    preparar    os    empregados    que    irao    executar    os    servieos    para    o
CONTRATANTE,  com  treinamentos,  mantendo  suas  fung6es  profissionais  legalmente  registradas
em  suas carteiras de trabalho.
15.2.14.    Comparecer,    sempre    que    convocada,    as    visitas    e/ou    reuni6es    solicitadas    pelo
CONTRATANTE,  assumindo Onus por sua ausencia,
15.2.15.    Atender   prontamente   todas   as   solicitag6es   da   Secretaria    Municipal    de    Educagao
previstas no  Edital,  neste Termo de  Referencia e  outras estabelecidas  no Contrato.
15.2.16.  Assumir  todas  as  responsabilidades  na  ocorrencia  de  acidentes  de  trabalho,   quando
forem  vitima:  os  seus  empregados  ou  por  eles  causados  a  terceiros  no  desempenho  de  suas
atividades   e   nos   horarios   de   fornecimento,    em   conformidade   com   a    legisla?ao   trabalhista
especifica,  garantindo a devida e  imediata assistencia.
15.2.17.   Responsabilizar-se   pelo   cumprimento,   por   parte   de   seus   empregados,   das   normas
internas disciplinares e de seguranea do CONTRATANTE.
15.2.18.   Responsabilizar-se   integralmentepelo   objeto   contratado,   nas   quantidades   e   padr6es
estabelecidos,   vindo   a   responder  pelos  danos  causados  diretamente   a   esta  Secretaria  ou   a
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  nos  termos  da  legislaeao  vigente,  nao  excluindo  ou
reduzindo   essa   responsabilidade   a  fiscaliza?ao   ou   acompanhamento   pelo   6rgao   interessado,
conforme determina o art.  70 da  Lei  n° 8.666/1993.
15.2.19.   ResponsabHizar-se   pelos   encargos   trabalhistas,   previdenciarios,   fiscais   e   comerciais
resultantes   da   execugao   do   objeto   deste   Termo   de   Referencia,   conforme   art.   71   da   Lei   n°
8.666/1993.
15.2.20.  Comunicar  a  esta  Secretaria,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  carater  urgente  e
prestar os esclarecimentos necessarios.
15.2.21.   Nao  empregar  menores  de   18  anos  em  trabalho   noturno,   perigoso  ou  insalubre,   bern
como a  nao  Fmpregar menores de  16 anos em  qualquer trabalho,  salvo  na  condigao de aprendiz,
a  partir de  14 anos.
15.2.22.  Manter durante toda  a  execugao  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigag6es  por
ela   assumidas,   todas   as   condig6es   de   habilita?ao   e   qualificagao   exigidas   no   processo   de
contratagao, lconforme  inciso Xlll]  art.  55,  da  Lei  n°,  8.666/1993.
15.2.23.  Na  hip6tesedo  inadimplemento  do  subitem  anterior,  a  CONTRATADA sera  notificada,  no
prazo definido por esta Secretaria,  para regularizar a situa?ao,  sob pena de rescisao do Contrato e
execugao da garantia contratual,  para ressarcimento da Administragao e dos valores das multas e
indenizag6es  a  ela  devidos  (Arts.  78,  inciso  I,  80,  inciso  Ill  e  87,  da  Lei  n°  8.666/1993),  al6m  das

penalidades  previstas no  Edital,  no Termo de  Referencia,  no  lnstrumento do Contrato e na  Lei.
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15.2.24.  Manter sempre  constitui?ao social  ou  do  atualizados  os  seus  dados  cadastrais,  alteragao
do   estatuto,   conforme   o   caso,   principalmente   em   caso   de   modificaeao   de  telefone   enderego
eletr6nico  ou enderego fisico,  sob pena de infragao  contratual.
15.2.25.  Cumprir  com  as  demais  obriga?6es  constantes  no  Edital,  neste  Termo  de  Referencia  e
outras previs,tas  no Contrato.
15.2.26.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informa?6es  obtidas  em  decorrencia  do  cumprimento  do
contrato.
15.2.27.    Arcar    com    o    Onus    decorrente    de    eventual    equivoco    no    dimensionamento    dos

quantitativos  de  sua  proposta,  devendo  complements-los,   caso  o  previsto  inicialmente  em  sua
proposta  nao  seja  satisfat6rio  para  o  atendimento  ao  objeto  da  licitagao,  exceto  quando  ocorrer
algum  dos eventos arrolados  nos incisos do §  1° do art.  57 da  Lei  n° 8.666,  de  1993.

16.  DA  HABiLiTAeAO TECNicA
16.1   Atestado(s)   ou  certidao(es)  expedido(s)   por  pessoa  juridica  de  direito   pLlblico  ou   privado,
comprovando   que   a   licitante   ja   realizou   servigo   compativel   com   o   objeto   deste   Termo   de

a         :ee::::I::[adoc:;:::Vdaan::n:r:::;:ao9::nds:asn:erv:9o°Sprpees:':teen:ed,:a:°cmo:::jrvme: :T :%n,::rsaoni',a§Ct°omd:
Lei  n° 8.666/93.

17.  DAs cONDieoEs DE  PAGAMENTO
17.1.  Os pagamentos serao realizados  mediante apresenta?ao de  nota fiscal,  contendo:
a)  Data de einissao;
b)  Estar end5re?ada  ao  Fundo  Municipal  de  Satide,  com  seu  respectivo  endere?o  e  inscrieao  no
CNPJ.
c)  Valor  unitario;
d)  Valor total;
e)  Mengao  ao  presente procedimento  licitat6rio e ao  respectivo contrato.
17.2.  0  gestor do  contrato  somente  atestara  o  servigo  e  liberara  a(s)  Nota(s)  Fiscal  (is)/Fatura(s)
para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condig6es pactuadas.
17.3.  Para  habilitar-se  ao  pagamento  a  CONTRATADA  devera  protocolar  na  Sede  da  Prefeitura,
Nota  Fiscal/Fatura,   especificando  o  servi?o,   devendo  estar  formalmente  atestado  pelo  servidor
designado  para tal.
17.4   0   pagamento   sera   realizado   em   at6   30   (trinta)   dias   ap6s   a   apresentacao   da   Nota
Fiscal/Fatura  discriminando   o  material,   a  quantidade  fornecida,   o  valor  unitario  e  o  valor  total,
devidamente  atestada,  seguido de  recibo de  quita?ao  e  requerimento  solicitando  o  pagamento do
valor faturado,  acompanhados das certid6es necessarias.
17.5.   Caso   a   proponente   nao   protocolize   seu   pedido   de   pagamento   nos   prazos   avengados,
reserva-se   a   Contratante   o   direito  de   pagar  o  valor  da   Nota   Fiscal/Fatura,   somente   no   mss
subsequente sem  alteragao de valor,  ou aplicagao de qualquer cominagao  legal.
17.6  0  eventual  erro  nos valores  constantes  da  nota  fiscal/fatura  sera  comunicado  a  Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a corregao do erro.
17.7  0  pagamento  ficara  condicionado  ate  que  a  Contratada  atenda  a  todas  as  condie6es  de
habilita?ao  no que diz  respeito a  regularidade fiscal e trabalhista.

18.  DA ATA  DE  REGISTRO  DE  PRECOS
18.1  A adjudicataria  devera  assinar a Ata de  Registro de Pregos em  ate 05  (cinco) dias,  contados
da data de recebimento da convocagao.
18.2  0  prazo  para  a  assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Pre?os  podera  ser  prorrogado  por  uma
unica   vez,   desde   que   solicitado   formalmente   durante   o   prazo   transcurso   e   ocorra   motivo
justificado  e  aceito  pela Administragao.
18.3  A  Ata  de  registro  de  Pregos  tera  validade  de   12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  sua
assinatura,   tendo  sua  efjcacia  a  partir  da  publicagao  do  extrato  no  Diario  Oficial  do  Municipio,
incluidas eventuais  prorrogag6es,  conforme o  inciso  Ill  do § 3° do art.15 da  Lei  n° 8.666,  de  1993.
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18.4    E  vedado  efetuar  acrescimos   nos  quantitativos  fixados  pela  Ata  de   Registro  de  Prec;os,
inclusive o acr6scimo de que trata  o §1° do Art.  65 da  Lei  n° 8.666/93.
18.5   Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos,  a Contratante  nao sera obrigada
a firmar as  contrata?6es que  dela  poderao  advir,  facultando-se a  realiza?ao  de  licitagao  especifica
para   a   aquisigao   pretendida,    sendo   assegurado   ao   beneficiario   do   registro   prefefencia   de
fornecimento em  igualdade de condig6es.

19.  DA  uTiLlzACAO DA ATA DE REGisTRO DE  pREeo
19.1   A  Ata   de   Registro  de   Pregos   podera   ser  usada   por  todos   os  6rgaos   da  Administragao
Pdblica,  desde que autorizados  pela Secretaria  Municipal  de Administragao.
19.2 A  cada'fornecimento  o  prego  unitario  a  ser pago  sera  o  constante  da  proposta  apresentada
pela(s)  empresa(s)  detentora(s)  da  mesma.

i:.4D3u:a°n¥eT:°v+gEenEc:AdsaAALt:F:sA:roe::sDr:gpsE:8o°ssseraofixoseirreajustaveis,excetonas
hip6teses,  devidamente  comprovadas,  de  ocorrencias  de  situagao  prevista  na  alinea  "d"  do  inciso
11  do art  65 da  Lei  n° 8.666/93 ou de  redu?ao dos  precos praticados no  mercado.

21.  DO CANCELAMENTO DOs pREeos  REGisTRADOs
21.1.   Os   pre?os   registrados   serao   cancelados,   automaticamente,   por   decurso   do   prazo   de
vigencia  ou  pela  CONTRATANTE  nos seguintes casos:
21  2.   Quando  o  vencedor  da   licitagao  nao   retirar  a   Nota  de   Empenho  de   Despesa   no  prazo
estipulado ou  descumprir as exigencias da Ata a que estiver vinculado,  sem justificativa aceitavel;
21.3  Quando  os  pregos  registrados  apresentarem-se  superiores  aos  de  mercado  e  nao  houver
exito na negociagao para sua redueao e adequagao aos praticados no mercado.

22.  DAs sANe6Es ADMiNisTRATlvAs
22.1  Sao  sang6es  passiveis  de  aplica?ao  as  licitantes  participantes  deste  certame,  sem  prejuizo
de outras sang6es  previstas na  legislagao  pertinente:
22.1.1   advettencia,   nos  casos  de  infrag6es  de  menor  gravidade  que  nao  ensejem   prejuizos  a
Administraeao;
22.1.2  multa  diaria de 0,3%  (tres decimos  percentuais);  multa de 5%  (cinco  por cento);
22.1.3 multa de  10%  (dez  por cento);

a            ::n4tr:t::::ecnosma°e::em#:rn::I,abjo:e[°  Period°  de  ate  02  (dols)  anos,  de  participagao  em  |icita?ao e
22.2.  declaragao de  inidoneidade,  que  o  impede de  participar de  licitag6es,  bern como de contratar
com  a Administragao  Pdblica  pelo  prazo de ate  cinco  anos.
22.3 A licitante estara sujeita as san?6es do  item  anterior nas seguintes hip6teses:
22.3.1  Atraso quanto a  assinatura da ARP/Contrato  no  prazo determinado  neste  Edital,  contado a
partir da  convocagao  pela Administraeao:  aplicagao das  san?6es  previstas  nos  subitens "22.1.1"  e"22.1.2"  (calculada  sobre  o  valor  total  estimado  da  contratagao,  ate  o  maximo  de  dez  por  cento

daquele  valor);
22.3.2  Nao  assinar  a  ARP/Contrato,  quando  convocado  pela  Adminjstragao,  deixar  de  entregar

::3#:meTltia79i°4!:i:%'|%:|and°a::'£::on::,oTiontt;Yeerst:mpar3%Sataco:tpr';i::a:):;:u:,229f6e5:,Prevjstasn°
22.3.3 Apresentar documenta?ao falsa,  comportar-se  de  modo  inid6neo,  fizer declaraeao falsa ou
cometer  fraulde  fiscal:  aplicagao  das  sane6es  previstas  nos  subitens  "22.1.4"  (calculada  sobre  o
valor total estimado da contratagao) e "22.1.6";
22.3.4   Em   6aso  de  ocorrencia  de   inadimplemento  de  termos   do   Edital   nao  contemplado   nas
hip6teses  anteriores,  a  Administragao  procedera  a  apuragao  do  dano  para  aplicagao  da  sangao
apropriada ao caso concreto,  observado o  principio da  proporcionalidade.
22.5   As   sang6es   de   advertencia,    de   suspensao   temporaria   de   licitar   e   contratar   com   a
Administra?ao  e  declaraeao  de  inidoneidade  poderao  ser  aplicadas  a  licitante  juntamente  com  a
multa.
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22.6 As  penalidades fixadas  no  subitem  22.1  serao  aplicadas  atrav6s  de  Processo Administrativo
a   cargo   da   Secretaria   Municipal   de  Administraeao,   no  qual   serao   assegurados   a   empresa   o
contradit6rio  e a  ampla defesa.
22.7 As san§6es  administrativas serao registradas  no SICAF.

23.  DA  FORIVIA  DE  REAJUSTE
23.1.  Fica  proibido  o  reajuste  do  valor  da  contrata?ao  no  lnterregno  de  12  (doze)  meses,  exceto
nas  hip6teses  decorrentes  do Art.  65,  alinea  "d"  do  inciso  11  da  Lei  Federal  8.666/93,  devidamente
comprovado.

24.  DA  FISCALIZACAO
24.1.   A  fiscaliza?ao   e   o   acompanhamento   da   execueao   do   contrato   caberao   a   Contratante,
atraves   da   Secretaria   Municipal   de   Satlde   de   Augustin6polis/TO,    na   pessoa   do   Secretario
GEDEAO   ALVES   FILHO,   ou   por  servidor   devidamente   designado   para   esta   fiscalizagao,   e
atrav6s  da   Secretaria  Municipal  de  Educagao  de  Augustin6polis/TO,   na   pessoa  da  Secretaria
RENATA  PEREIRA  DE  SOUSA  OLIVEIRA,  ou  por  servidor  devidamente  designado  para  esta
fiscalizagao  com  poderes para verificar se os  servigos  serao entregues  de acordo  com  o  previsto,
fazer advertencia quanto qualquer falta,  aplicar multas e demais ag6es necessarias a Contratada.
24.2. A fiscalizagao de que trata este  item  nao exclui  nem  reduz a  responsabilidade da  prestadora,
inclusive   perante   terceiros,   por  qualquer   irregularidade,   ainda   que   resultante   de   imperfeig6es
t6cnicas,  e,  na ocorrencia desta,  nao implica em  co-responsabilidade da Administragao  ou  de seus
agentes e pr6postos,  de conformidade com  o art.  70 da  Lei  n° 8.666,  de  1993.

:£e3cu%Scdq:dc°o:tor:::?t°,nadT:::rdaoeT,ar,egLS:rs°Per6:::,t°bdea:a:o°mco°rr:ncn':i:e'a:I:n:udnac:ocn°aTo:
eventualmente   envolvidos,   determinando   o   que   for   necessario   a   regularizaeao   das   faltas   ou
defeitos   observados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providencias cabiveis.

25.  DO GESTOR DA ATA
25.1.  Do Gerenciador:  Cabe  a Secretaria  Municipal  de Satlde,  gerenciar a  respectiva ARP.

Augustin6polisITO,  03 de setembro de 2020.

GEDAO ALVES  FILHO
Secretario  Municipal  de Saulde

Requisitante

RENATA  PEREIRA  DE SOUSA  OLIVEIRA
Secretaria  Municipal de Educaeao

Requisitante

CONFERIDO  E APROVADO  POR:

ANTONIO ADENILSON  DE ALMEIDA  FELicIO  MEDRADO
Diretor do Departamento de Compras e Licitag6es
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ANEXO  11

(Credenciamento)

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLIS/TO
PROCESSO  LICITATC)RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N.  033/2020

MODELO DE DECLARAeAO DE  MicROEMPRESA Ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos,  sob  as  penas  da  lei,  sem  prejuizo  das  sane6es  e  multas  previstas  no  edital,  que  a
empresa inscrita  no  CNpj  no
melo  de  seu  representante  legal,  ser  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,
nos termos do enquadramento  previsto  na  lei  complementar n°  123 de  14  de  Dezembro de 2006,
cujos termos' declaramos conhecer.

de 2020

Nome e Ass.inatura do Administrador da  Empresa

Nome e Assinatura do contador responsavel pela empresa

{4ifltx#jfffjfg;a;gg;;jffrfffsfasr-`:I:=-_-i
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ANEXO  Ill

(Credenciamento)

A  PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO  LICITATC)RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N.  033/2020

MODELO  DE  DECLARACAO  DE CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DA  HABILITACAO

A  empresa inscrita   no   CNPJ   sob   o
licitante  no  Pregao  n° xx/2020,  promovido  pelo  MUNIcipIO

DE       AUGUSTINOPOLIS/TO,        declara,        por        meio        de        seu        representante,        Sr.(a)
que  esta  regular  com  as  Fazendas

Federal,   Estadual  e  Municipal,  com  a  Seguridade  Social  (FGTS  e  lNSS),  D6bitos  Trabalhistas  e
lnfrag6es Trabalhistas,  bern  como que atende  a todas as exigencias  de  habilitagao  constantes  no
edital   do   referido   certame   e   que   se  vencedora  fornecera  o   objeto   desta   licita?ao   pelo   prego
proposto.

de 2020.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa
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ANEXO IV

(Envelope Habilitagao)

A  PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTIN6POLISITO
PROCESSO  LICITAT6RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL N,  033/2020

MODELO  DE  DECLARAeAO DE  NAO EMPREGO DE MENOREs

na  qualidade  de
(s6cio-gerente representante legal- procurador),  declaro,  sob

as  penas  da  lei,  para  fins  de  Cadastro  no  Registro  de  Fornecedores  da  Prefeitura  Municipal  de
Augustin6polis/TO,          que          a          empresa CNPJ

cumpre  com  o  disposto  no  inciso  Xxxlll,  do Artigo  7° da  Constituigao
Federal,  bern como  comunicarei  qualquer fato  ou  evento  superveniente  ao  Setor de  Cadastro  da
Area  de  Compras  e  Servieos,  da  Secretaria  Municipal  da   Fazenda,   que  venha  alterar  a  atual
situaeao.

Art.  7°,  inciso Xxxlll  da Constituigao  Federal:
"...proibic:ao  de  trabalho  noturno,   perigoso  ou   insalubre,   aos  menores  de

dezoito  anos  e  de  qualquer trabalho  a  menores  de  dezesseis  anos,  salvo
na condi?ao de aprendiz,  a partir de quatorze anos."
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Ressalva:  ( ) emprega menor,  a  partir de quatorze anos,  na condi?ao de aprendiz.

de 2020.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

(Observagao:  em  caso  afirmativo,  assinalar a ressalva  acima)

ANEXO V
(Envelope Habilitagao)

A PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTINC)POuS/TO
PROCESSO  LICITATORIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N.  033/2020

MODELO  DE  DECLARAeAO  DE  iDONEiDADE

Declaramos   para   os   devidos   fins   de   direito,   na   qualidade   de   proponente   do   procedimento
licitat6rio,  sob  a  modalidade  de  Pregao  Presencial  n°  xx/2020,  instaurado  por esse  6rgao  ptlblico,
que  nao  fomos  declarados  inid6neos  para  licitar  ou  contratar  com  o  Poder  Pulblico,  em  qualquer
de suas esferas.

Por expressao da verdade, firmamos o presente.

de 2020.
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Nome e Assihatura do Administrador da  Empresa

ANEXO Vl

(Envelope Habilitaeao)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTIN6POLIS/TO
PROCESSO LICITATC)RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL N.  033/2020

MODELO  DE  DECLARACAO  DE QUE A  LICITANTE  RECEBEU  OS  DOCUMENTOS  E QUE
TOMOu cONHEciMENTO DE TODAs As iNFORMAe6Es PARA CUMPRIMENTO DAs

OBRIGAC6ES  DO OBJETO LICITADO

Razao Social
Endere?o
Cidade/Estado
CNPJ

legal  o(a)  Sr.(a)

DECLARAeAO

inscrito(a)   no  CNPJ   n°  ......,   por  interm6dio  de  seu  representante

portador(a)  da  Carteira  de  ldentidade  n°
e   do   CPF    n°    ....,    DECLARA,    para   os   devidos   fins   que   de   que   recebeu   os
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documentos,  que tomou  conhecimento de todas as  informag6es  e  das condig6es  do  edital  para  o
cumprimento  das  obrigae6es  do   objeto   licitado  e  que  se  vencedora  fornecera   o   objeto  desta
licitagao  pelo  prego  proposto,  no  qual  estao  inclusas  todas  as  despesas  para  o  perfeito  e  cabal
fornecimento  do  objeto,  ficando  a  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis/TO  livre  de  quaisquer
Onus.

de 2020.

Nome e Assi'natura do Administrador da  Empresa

ANEXO VII
DECLARACAO  DE  CONHECIIVIENTO  DAS  OBRIGAC6ES

A PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTIN6POLIS/TO
PROCESSO  LICITAT6RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N.  033/2020

(Nome    da    empresa) inscrjta     no     CNPJ
em atendimento  ao  Edital de  Pregao  Presencial  n° xx/2020,  DECLARA:

a)   Ter  tomado   conhecimento   de   todas   as   informae6es   para   o   perfeito   cumprimento   das
obrigae6es    objeto    da    licitagao,    seja    por    meio    da    analise    e    exame    da    proposta
documentagao   integrante   do  edital,   bern   como   por  meio  de   informag6es   na   Prefeitura
Municipal  de Augustin6polis/TO;

b)    Que    o    preGo    ofertado    contempla    todas    as    obrigag6es    decorrentes    desse    pregao

presencial, tendo perfeito conhecimento das condig6es para sua execueao;
c)    Estar  de  acordo  com  todas  as  condig6es  mencionadas  na  Proposta  Comercial  constante

do  Edital  e  Minuta  Contratual;

d)    Que  nenhum  de seus  dirigentes,  gerentes,  acionistas ou  detentores  de mais  de 5%  (cinco

por cento)  do capital com  direito a voto,  ou  controlador,  responsaveis t6cnicos,  funcionarios
ou  eventuais subcontratados sao servidores da Prefeitura  Municipal de Augustin6polis/TO;
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e)    Que  aceita  integralmente  os  termos  e  as  condi?6es  da  presente  licita?ao,  bern  como  as
disposic6es  contidas  na  Lei  Federal  n°  8.666/93,  suas  alterag6es  e  demais  disposi?6es
legais.

Por ser verdade, firmamos a  presente.

de 2020.

Nome e Assihatura do Administrador da Empresa

ANEXO VIII
DECLARAeAO DE QUE NAO EMPREGA FUNcioNARio poBLico

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINC)Polls/TO
PROCESSO  LICITAT6RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL N.  033/2020

(Nome     da     empresa)
com  enderego  na  Rua/Av.

inscrita     no     CNPJ
no..` .....,    Bairro   ........,    na

cidade   de   .......,   DECLARA   para   fins   de   participacao   na   licitagao   instalada   pela
Prefeitura  Municipal,   na  Modalidade  Pregao  Presencial,  de  n°  xx/2020,  que  nao  possui  em  seu
quadro  funcipnal,  servidores  publicos  ocupando  cargos  de  gerencia.  Estando  ciente  de  todas  as
implicae6es  [egais  originarias da  presente declara?ao.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2020.
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Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

ANExO ix -MiNUTA DA ATA DE REGisTRO DE pREeos

ATA  N° XX/2020
PROCESSO  LICITAT6RIO  N° XX/2020
PREGAO  PRESENCIAL N° XX/2020
VALIDADE:  12 (doze) meses

fa%¥fia£FdE°,TmueRAdeMxrN?8,i&2L°'DnESLauc:dua8i,dNe6%gr,S:I,n3::::'aEjsutr:8%ad°d:°:,::|{:Sb::,,::
inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°   00.237.206/0001-30,   situada   na   Rua   Dom   Pedro   I,   352,   Centro,
Augustin6polis/TO,   neste  ato  representado   pelo  seu   Prefeito   Municipal,   Sr.   JULIO   DA  SILVA
OLIVEIRA,  brasileiro,  casado,  portador  do  RG  n°  XXXX,  6rgao  Emissor XXX  e  CPF  n°  XXXXX,
residente  nesta  cidade  de  Augustin6polis/TO,  e  de  outro  lado  a(s)  empresa(s)  xxxxxxxxxxxx
Pessoa  Juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  xxxxxxxxxx,  sito  a  xxxxxxxxxxxxx,  n°
xxxx   -    Bairro    xxxxxxxxxxxx,    na    cidade    xxxxxxxxxxxxxxxxxx,    neste    ato    representado    por
xxxxxxxxxx' (qualificar  ........., ),  portador(a)  do  RG  n°  xxxxxxxxxxxxx  e  do  CPF  n°  xxxxxxxxxx,
residente  na  Rua  xxxxxxxxxx,  n°  xx,  Bairro  xxxxxxxxx,  cidade  xxxxxxxxxxxxxx,  nos  termos  da  Lei
Federal  n°.10.520,  de  17  de julho  de  2002,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as
disposig6es  da  Lei  Federal  n°  8.666,  de  23  de  junho  de  1993,  com  as  altera?6es  posteriores,  e
demais   normas   regulamentares   aplicaveis   a  esp6cie,   conforme   a   classifica?ao  das   propostas
apresentadas   no   Pregao   de   Registro   de   Preeos   n°  xx/2020,   Ata   de  julgamento   de   Pre?os,
HOMOLOGADA  pelo  Senhor  Prefeito  Municipal,  RESOLVE  Registrar os  Preeos  para  a  eventual e
futura  aquisigao  de  materiais  permanentes,   para  atender  a  Prefeitura  e  Fundos  Municipais  de
Augustin6polis/TO,  conforme  condig6es  constantes  do  Anexo  I,  que  passa  a  fazer  parte  desta,
tendo  sido  o  referido  prego  oferecido  pela  empresa  cuja  proposta  foi  classificada  em  1°  lugar  no

fir2*Tirjpr?tryrzas+==i¥`Lg€isiREaet5=;¥`'fLf^<a `^-' --=^     --                                                                                     -T`-J`r'T`[i-h-`-k-ai-rick  I-=cffi=®_i.±..:O==_±*ma_._{VAxp_
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certame  acima  numerado,   observada  as  condig6es  do  edital  que  integra   este   instrumento  de
registro e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:

ORGAO  GERENCIADOR:
FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAUDE  AUGUSTIN6POLIS,   Estado  do  Tocantins,   pessoa  juridica  de
direito  publico,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°.  XXXXXXXXXXX,  com  sede  a XXXXXX,  n°  XX -Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO AUGUSTIN6POLIS,  Estado  do  Tocantins,  pessoa juridica
direito  publico,  Inscrita  no  CNPJ  sob o  n°.  XXXXXXXXXXX,  com  sede  a XXXXXX,  n°  XX -  Centro,
nesta cidade de Augustin6polis/TO.

FORNECEDOR  REG]STRADO:
Empresa:
CNPJ: Telefone:
EndereGo: E-mail:

Representante Legal
Cargo: RG: CPF:

CLAUSULA  PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1.  Registro  de  Pre?os  para  a  eventual  e  futura  contratagao  de  empresa  para  a  prestagao  de
servigos  de  Sanitizaeao  de   ambientes  ptlblicos,  junto  aos   Fundos   Municipais   de  Saulde  e  de
Educagao de Augustin6polis/TO.
1.2   A   caracteriza?ao   pormenorizada   dos   servigos   a   serem   executados,    a   quantidade,    os
enderegos   dos   locais   dos   servieos,   os   requisitos  t6cnicos   e   as   condig6es   da   presta?ao   dos
servieos   estao   indicados   no   Termo   de   Referencia,   Anexo   I   do   edital   do   Pregao   Presencial
xx/2020,  bern como  na  Proposta  Comercial  do  referido  certame,  que  integram  e  complementam,
para todos os efeitos, esta Ata de Registro de Pregos.
1  3   Este   instrumento   nao   obriga   o   Orgao   Gerenciador   a   firmar   contratag6es   na   quantidade
estimada,  podendo  ocorrer  licitag6es  especifica  para  aquisigao  do  objeto,  obedecida  a  legislagao
pertinente,  sendo assegurada a detentora do registro a preferencia de fornecimento,  em igualdade
de condi?6e5.
1.4  0s  preeos  e  quantitativos  registrados  para  a  prestagao  dos  servieos  de  sanitiza?ao  sao  os
constantes  na tabela  abaixo:

1 .4.1.  sANITizAeAO sECRETARiA MUNiclpAL DE SAUDE

ltem Quant. Descrieao dos servieos V.  Unit. V. Total

1 80 SANITIZACAO  DA SECRETARIA DE SAUDE

2 80 SANITIZACAO  DE  11  VEICuLOS  PERTENCENTES A  FROTA  DO  FMS

3 80 SANITIZACAO  DO  CAPS

4 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMiLIA -I

5 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMILIA -11

6 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMiLIA -Ill

7 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMILIA -lv

8 80 SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMILIA -V

9 80 'SANITIZACAO  DA  UNIDADE  BASICA  DE  SAUDE  DA  FAMiLIA -Vl

10 80 :SANITIZACAO  DA  UNIDADE  SENTINELA  COVID  -19

TOTAL RS

1.4.2.  SANIT[ZA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCA
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Item Quant. Descrigao dos servieos V.  Unit. V.  Total

1
8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  SA0  SILVESTRE  (ZONARURAL)

2 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  SAO  ROQUE  (ZONA  RURAL)

3 8
SANITIZA9AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  EMiLIO  MEDICE  (ZONA

lRURAL)

4 8
'SANITIZA9AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PRESIDENTE  KENNEDY

I(ZONA  URBANA)

5
8

SANITIZAQAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL ANACLETO  PAULINO  (ZONA
URBANA

6 8
SANITIZAQAO  DA  ESCOLA MUNICIPAL  GABRIEL ALVES  (ZONA
URBANA

7 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  SOLIDARIA  (ZONA  RURAL)

8 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  SOLIDARIA  11  (ZONA  F{URAL)

9
8

SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL JARBAS  PASSARINHO  (ZONA
RURAL)

10 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL AGROVILjA\  I  (ZONA  RURAL)

11 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  BOA VISTA  (ZONA  URBANA

12
8

SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PEQUENO  PRiNCIPE  (ZONA
URBANA

13
8 SANITIZA9AO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL ALFREDO  PAULINO  (ZONAURBANA)

14 8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL AGROVILA  11  (ZONA  RURAL)

15
8

SANITIZACA0  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCACAO  (ZONA
URBANA)

TOTAL  RS

cLAusuLA SEGUNDA . DA vALiDADE DO REGlsTRO DE pREeos
2.1.  0 registro de pregos formalizado na presente Ata tera validade de  12 (doze)  meses,  contados

%Ea#:#LaTaTEURb#:RaAo  .   DA  ADM,N,sTRA9AO   DA   PRESENTE  ATA   DE   REGisTRO   DE
PRECOS
3.1.   A  Administragao   da   presente   Ata   de   Registro   de   Pregos   cabers   a   Pregoeira   e   o   seu
gerenciamento  cabers  ao  Fundo  Municipal  de  Sailde  Augustin6polis/TO,   atraves  do  Secretario
Municipal de Saude.

CLAUSULA   QUARTA   -   DA   UTILIZACAO    DA   ATA    POR   6RGAO   OU    ENTIDADE    NA0
PARTICIPANTE
4.1   0  6rgao  Gerenciador  se   utilizara   desta  Ata   de   Registro   de   Pregos,   respeitadas,   no  que
couber,  as condig6es e as  regras estabelecidas  na  Lei  n.a 8.666/93,  no  Decreto  n.° 7.892/13 e  na
lN-SLTl  n.0 01/2010,  relativas as compras  pelo Sistema de  Registro de  Pregos.
4.2   Nos   terinos   do   artigo   22   do   Decreto   n.°  7.892/13,   desde   que   devidamente  justificada   a
vantagem,  al ata  de  registro  de  pregos,  durante  sua  vigencia,  podera  ser  utilizada  por  qualquer
6rgao   ou   entidade   da   administra?ao   publica   federal   que   nao   tenha   participado   do   certame
licitat6rio,  mediante anuencia do Orgao Gerenciador.
4.3 E vedado efetuar acr6scimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos,  inclusive
o actescimo de que trata o  §  1° do artigo  65 da  Lei  n° 8.666/93.
4.4  0s  6rgaos  e  entidades  que  nao  participaram  do  registro  de  pregos,  quando  desejarem  fazer
uso da ata de registro de pregos,  deverao consultar o Orgao Gerenciador para manifestaeao sobre
a  possibilidade de adesao.
4.5  Cabers  ao  fornecedor  classificado,  observadas  as  condig6es  nela  estabelecidas,  optar  pela
aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao,  desde que nao prejudique as obrigag6es
presentes e futuras decorrentes da ata,  assumidas com o Orgao Gerenciador.
4.6  As  aquisig6es  ou  contratae6es  adicionais  a  que  se  refere  este  item  da  ATA  nao  poderao
exceder,    por   6rgao    ou    entidade,    o    quintuplo    dos    quantitativos   dos    itens   do    instrumento
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convocat6rio  e  registrados  na  ata  de  registro  de  precos  para  o  Orgao  Gerenciador,   conforme
preceitua  o  lnciso  11,  do Art.  22,  do  Decreto  n° 9.488,  de  30  de Agosto  de  2018  "// -o /.r7strumenfo
convocat6rio  da  compra  nacional  prevefa  que  o  quantitativo  decorrente  das  ades6es  a  ata  de
registro   de   pre?os   nao   excedefa,   na   totalidade,   ao   quintuplo   do   quantjtativo   de   cada   item
registrado  na  ata  de  registro de  pregos  para  o 6rgao gerenciador e  para os  6rgaos  pariicipantes,

£n9ap#:":e::tnofr:z:%a"odmd:r°6dr:a6org€°esre"nac:apdaoi;C'8a::::oqunea%d:r:rite,:;antedeveraefet|vara
aquisigao ou contrataeao solicitada em ate noventa dias,  observado o prazo de vigencia da ata.
4.8.   Compete   ao   6rgao   nao   participante   os   atos   relativos   a   cobranga   do   cumprimento   pelo
fornecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicaeao,  observada a ampla defesa e
o   contradit6rio,   no   regular   processo   administrativo,   de   eventuais   penalidades   decorrentes   do
descumprimento  de  clausulas  contratuais,  em  relagao  as  suas  pr6prias  contratag6es,  informando
as ocorrencias ao Orgao Gerenciador.

fe:,sFrof%Ceu#edgaosa3% 3rrggaa°oSG°eureennct,I::gres  mun'C[PalsI  dlstrltals  ou  estaduais  a  adesao  a  ata  de
I

cLAusuLApulNTA -DO LOcAL E pRAzO DE ENTREGA DOs sERvieos
5.1.   Os  servigos   deverao   ser  realizados   nos   locais   indicados   nas  solicitag6es,   constantes   no
Termo de  Referencia,  com  inicio  no  prazo  maximo  de 48  (quarenta e  oito)  horas.

CLAUSULA SEXTA -DO  PAGAMENTO
6.1.  Os pagamentos serao realizados mediante apresentagao de nota fiscal,  contendo:
a) Data de emissao;
b)  Estar  enderegada  a  Prefeitura  e  Fundos  Municipais  de  Augustin6polis/TO,  conforme  nota  de
empenho devidamente emitido.

Valor  unitario;
Valor total;
Men?ao ao presente  procedimento  licitat6rio e ao  respectivo contrato.

2.  0  gestor  do  contrato  somente  atestara  o  servico  e  liberara  a(s)  Nota(s)  Fiscal  (is)/Fatura(s)
para pagam5nto quando cumpridas pela Contratada, todas as condig6es pactuadas.
6.3.  Para  hqbilitar-se  ao  pagamento  a  CONTRATADA  devera  protocolar  na  Sede  da  Prefeitura,
Nota  Fiscal/Fatura,   especificando  o  servigo,  devendo  estar  formalmente  atestado  pelo  servidor
designado  para tal.
6.4 0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentagao da Nota Fiscal/Fatura
discriminando  o   material,   a  quantidade  fornecida,   o  valor  unitario   e  o  valor  total,   devidamente
atestada,   seguido   de   recibo   de   quitagao   e   requerimento   solicitando   o   pagamento   do   valor
faturado,  acompanhados das certid6es necessarias.
6.5.   Caso   a   proponente   nao   protocolize   seu   pedido   de   pagamento   nos   prazos   avengados,
reserva-se  a   Contratante  o  direito  de   pagar  o  valor  da   Nota   Fiscal/Fatura,   somente  no   mss
subsequente sem  alteraeao de valor,  ou  aplicaeao de qualquer cominagao  legal.
6.6  a  eventual  erro  nos  valores  constantes  da  nota  fiscal/fatura  sera  comunicado  a  Contratada,
ficando o pagamento sustado/suspenso ate a corregao do erro.
6.7 0 pagamento ficara condicionado ate que a Contratada atenda todo o edital e seus anexos.

CLAUSULA  SETIMA -DO  CONTRATO
7.1   Por  se  tratar  de  compra  e  servigos  com  entrega  imediata  e  integral  dos  servigos,  o  Contrato
decorrente d6sta  licita?ao  sera  substituido  por Nota  de  Empenho de  Despesa,  conforme  previsao
do art.  62 da, lei  8.666/93.
7.2 0  prazo  brevisto para o recebimento da  Nota de Empenho de  Despesa sera de  no maximo 05
(cinco)  dias,icontados  da  convocagao  para  a  sua  formaliza?ao,  podendo  ser  prorrogado  uma  s6
vez,  por  igual  periodo,  nas  situag6es  previstas  no  §  10 do  art.  64  da  lei  n°.  8.666/93,  sob  pena  de
decair o direito a contratagao,  sem prejuizo das sang6es previstas no Art.  81  da mesma Lei.
7.3.  Durante  o  prazo  de  validade  do  registro,  as  empresas  detentoras  poderao  ser convidadas  a
firmar   contrata?6es   de  fornecimento,   mediante   autorizagao   do   Setor  de   compras   e   licitagao,
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observadas  as  condig6es  fixadas  neste  instrumento,   no  Edital  e  as  determinag6es  contidas  na
legislagao  pertinente.
7.4.  Aplica-se  aos  contratos  de  fornecimento  decorrentes  de  registro  de  pre?os  o  disposto  no
Capitulo   Ill,   da   Lei   Federal   n.0  8.666/93,   com  suas  respectivas  alterag6es   posteriores,   no  que
couber.

CLAUSULAIOITAVA  -DAS  PENALIDADES
8.1.   Pelo   descumprimento   de   quaisquer  clausulas   ou   condi?6es   do   presente   edital,   mediante
competente  tautoriza?ao   do   Setor  de   Compras   e   Licitag6es,   serao   aplicadas   as   penalidades
previstas  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n.0  8.666/93,  al6m  das  sang6es  administrativas,  garantindo
sempre a  ampla defesa e o  contradit6rio.
8.2.  Qualquer atraso na execugao das obrigae6es assumidas devera,  obrigatoriamente,  constar de
justificativa  protocolada  no  6rgao emitente  da  Nota  de  Empenho,  dirigida  a  autoridade  competente
ate o 3° (terceiro) dia  dtil  anterior a data  prevista  para o fornecimentc) do  material;
8.3.  Nao acolhida a justificativa  de atraso  ou  nao tendo  sido  apresentada,  o  contratado sujeitar-se-
a  as  sanc6es  e  multas  previstas  no  Termo  de  Referencia,  em  seu  item  22.  DAS  SANeoES
ADMINISTRATIVAS.
8.4.  As  penalidades fjxadas  no  item  15  e  subitem  seguintes serao  aplicadas  atrav6s  de  Processo
Administrativo  a  cargo  da  Secretaria  Municipal  de  Administragao,   no  qual  ser5o  assegurados  a
empresa o contradit6rio e a ampla defesa.
8.5 As san?6es administrativas serao registradas no  SICAF.

cLAusuLA     NONA    -    DAs    cONDie6Es    DE     FORNEciMENTO     DOs     pRODUTOs    E

;FE3TCAo:fo%aD?8osdsoEByo'go°n:nte  peio  Fundo  Municipa|  de  Saude  e/ou  Saude  do  Munlciplo  de
Augustin6polisITO   sera  formalizada  e  contera   o  endere?o  e  o   prazo   maximo  em   que  devera
comparecer para retirar o respectivo pedido de futura presta?ao de servigos de sanitizagao.
9.2.  0  Proponente  convocado  na  forma  do  subitem  anterior  que  nao  comparecer,  nao  retirar  o
pedido  no  prazo  estipulado  ou  nao  cumprir  as  obrigae6es  estabelecidas  na  Ata  de  Registro  de
Prego, estara sujeito as sang6es previstas neste Edital e seus Anexos.
9.3.   Quando   comprovada   a   hip6tese   acima,   a   Prefeitura   do   Municipio   de  Augustin6polisITO
podera  indicar o  pr6ximo  licitante  melhor classificado que aceitar fornecer pelo prego  registrado ao
qual  sera  destinado  o  pedido,  sem  prejuizo  da  abertura  de  processo  administrativo  para  aplicagao
de  penalidades.
9.4.  Os  servigos  serao  solicitados  por interesse dos  Fundos  Municipais  de  Educagao e  Sadde  de
Augustin6polisITO,  e serao  realizados em  locals  indicados  no Termo de  Referencia.
9.5.  Os  servicos  deverao  ser  iniciados  imediatamente  ap6s  a  emissao  da  ordem  de  servigo  e  da
expedigao da nota de empenho.
9.6.  As  requi,sig6es  deverao  conter a  identificagao  da  unidade  requisitante,  indica?ao  expressa  do
numero   do   ,contrato,   do   nulmero   desta   licita?ao,   do   numero   do   processo,   a   identificagao   da
Contratada,  a especificagao dos servigos e locais a serem  prestados,
9.7.  As  requisi?6es  sefao  expedidas   por  quaisquer  meios  de  comunicagao  que  possibilitem   a
comprovagao do respectivo  recebimento  por parte da  Contratada,  inclusive correio eletr6nico.
9.8.  0  objeto  desta  licitagao  devera  ser  atendido  no  prazo  estabelecido  na  ordem  ou  requisigao
dos servigos,  contados  a partir do  recebimento dessa ordem  inicial.
9.9.  0  prazo  para  a  execueao  dos  servigos  podera  ser  prorrogado,  desde  que  ocorra  algum  dos
motivos arrolados  nos  incisos  I  a Vl  do §  10 do art.  57 da  Lei 8.666/1993.
9.10.  A  CONTRATADA  devera  executar  servigos  de  Sanitizagao  de  Ambiente  e  Sanitizagao  de
Veiculos  conforme  indicados  no  Termo  de  Referencia,   sem  qualquer  custo  adicional  de  frete,
transporte,  mao de obra ou  qualquer outro encargo.

CLAUSULA DECIMA -DAS CARACTERisTICAS GERAIS DOS PRODUTOS
10.1.   Os   produtos   quimicos   utilizados   nas   aplicag6es   deverao   ter,   no   minimo,   as   seguintes
caracteristicas:
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10.1.1.  Ser  preparados  e  apropriados  especificamente  para  cada  local,  sendo  in6cuos  a  sailde
humana e nao poderao provocar manchas nos locais de aplicagao;
10.1.2.  Ser de  boa  qualidade,  alto  alcance  de  exterminio  e  que  atendam  a  resolugao  RDC  n°  52,
de 22 de outubro de 2009 da ANVISA e demais normas vigentes;
10.1.3.  Estar devidamente  registrados  e  liberados  pelo  Minist6rio  da  Sadde,  conforme  estabelece
a Agencia  Nacional de Vigilancia  Sanitaria  (ANVISA)  e demais  normas vigentes;
10.1.4.   Ser   permitidos   pela   Portaria   n°   10/85   e   suas   atualiza?6es   da   Agencia   Nacional   de
Vigilancia  Sanitaria  do  Minist5rio  da  Sadde  e que tambem  atendam  a  Portaria  n°  321/97  do  citado
6rgao;
10.1.5.    Obedecer    aos    demais    parametros    estabelecidos    na    Portaria    n°    10/85-MS/SNVS
(atualizada),  na  Lei  6.360/76,  RDC  de  n°  184/01-ANVISA,  RDC  de  n°  34/2010-ANVISA,  RDC  de
n° 339/05-ANVISA,  Portaria  DISAD  10/80,  Portaria  n° 09/MS/SNVS/87,  RDC  de  n° 29/10-ANVISA,
RDC  de  n° 30/11-ANVISA e demais  normas vigentes;
10.1.6.  Sempre  que  possivel,  a  dedetizagao  devera  ser  realizada  com  uso  de  equipamentos  que
garantam major produtividade,  padrao de qualidade,  e menores impactos a sadde dos prestadores
de servicos envolvidos;

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA -DA SANITIZACAO  DE AMBIENTES  E VEicuLOS
11.1.  0  processo  de  sanitizagao  compreende  o  tratamento  de  veiculos  de  todos  os  ambientes,
incluindo   paredes,   tetos,   pisos,   carpetes,   dutos   de   ar]   ar   condicionado   e   demais   mobiliarios,
devendo ser realizado por empresa dev.idamente cadastrada no 6rgao publico competente;
11.1.2.  Os  produtos  de  sanitizaeao  serao  aplicados em  paredes,  carpetes,  cortinas,  forros  de teto,
caixas-box,   livros,   mesas,   balc6es,   armarios,   arquivos,   prateleiras,   persianas,   bern  como   nos
demais  m6veis existentes;
11.1.3.  A  CONTRATADA  devera  arcar  com  quaisquer  Onus  decorrentes  da  necessidade  de  uso
de  equipamentos  e/ou  produtos  suplementares,   necessarios  ao  fiel  e  perfeito  cumprimento  do
objeto referenciado neste Edital e no Termo de  Referencia.
11.2.  Dos Equipamentos e Produtos de Sanitizagao
11.2.1    Todos   os   equipamentos   a   serem   utilizado   nos   servigos,   como   escadas,   mascaras  de
protegao,  recipientes,  bombas  dispersores  e  demais  equipamentos  que  se  fizerem  necessarios,
serao fornecidos  pela CONTRATADA,  permanecendo sob sua guarda e responsabilidade durante
toda  a  execugao  dos  servigos,  nao  cabendo  a  CONTRATANTE  nenhuma  responsabilidade  por
avarias,  furto ou dano,  porventura existente;
11.2.2.  Os  produtos  de  sanitizagao  deverao  ser  fornecidos  pela  CONTRATADA  em  quantidade
suficiente  pa'ra a  perfeita execugao dos servigos,  de modo que garantam  efjcacia  no combate aos
principais  microrganismos que  possam  ser prejudiciais a saude  humana;
11.2.3.  A  CONTRATADA devera  dispor de  equipamentos  e  utensilios  necessarios  a  prote?ao  dos
computadores    e    demais    equipamentos    eletr6nicos    que    estejam    nos    ambientes    a    serem
sanitizados.
11.3.4.   Os   produtos   utilizados   no  processo  de  sanitizagao  deverao  ser  incolores,   nao  causar
manchas e encontrarem-se devidamente registrados e aprovados pelos Minist6rios da Sadde e da
Agricultura,  com  comprovagao  de  que  nao  sao  nocivos  a  sadde  humana  e  nao  provocam  danos
ao  meio  ambiente,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA  EQUIPE TECNICA PARA REALIZAR 0 SERvl90
12.1.   Para   a   execuGao   dos   servi?os,   a   empresa   contratada   disponibilizara   o   quantitativo   de
pessoal  t6cnico  suficiente  para  o  perfeito  cumprimento  das  atividades  a  serem  desenvolvidas,
devendo  cumprir  o  prazo  defjnido  para  a  execugao  dos  servigos,  sob  pena  de  inadimplemento
contratual;      :
12.2.  A CONTRATADA devera  apresentar a  lista  do  pessoal  t6cnico,  devidamente  identificado,  ao
Gestor   do   Contrato,   para   liberagao   do   acesso   as   dependencias   das   Unidades   Escolares,
Secretarias,  Posto de Satlde e demais  Unidades que contemplam a aten?ao  basica,  referenciadas
no Termo de Refetencia,  para execueao dos servigos;
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12.3.  Os empregados  da  CONTRATADA deverao  apresentar-se devidamente  uniformizados  para
a   execugao   dos   servieos   e   deverao   portar   os   equipamentos   de   protegao   individual   (Epl's)
exigidos,  conforme  legislagao vigente.

cLAusuLA DEciMA TERCEiRA -DAs cONDie6Es  DE  RECEBiMENTO DO OBjETO
13.1.  0  objeto  desta  Ata  de  Registro  de  Pre?os  sera  recebido  pela  Unidade  que  emitir  a  nota  de
empenho consoante o disposto no art.  73 da  Lei  Federal 8.666/93 e suas alterag6es.
13.1.1.  A  Unidade  Administrativa  devera  criar  comissao  para  recebimento  de  material  com  valor
superior  ao  I,imite  estabelecido  no  art.  23,  conforme  determinado  pelo  §  8°  do  art.15  do  diploma
legal  mencionado.
13.2.  A  Unidade Administrativa  que emitir a  nota de  empenho  reserva-se  o  direito  de  proceder,  no
prazo  de  05  (cinco)  dias,  a  inspegao  de  qualidade  nos  produtos  e  registra-los,  integralmente  ou
em  parte,  se estiver em desacordo com as especificag6es do objeto licitado.

0         :4L.4UDSAUsL3BDRE8LMCA6::ADRT36NDTARSA?ER+GE?96ES :
14.1.1.  Exigir o  cumprimento  de  todas  as  obrigag6es  assumidas  pela  Contratada,  de  acordo  com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.1.2.   Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalizagao  dos  servigos,   por  servidor  especialmente
designado,   anotando  em  registro  pr6prio  as  falhas  detectadas,  indicando  dia,   mss  e  ano,   bern
como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  a
autoridade competente para as providencias cabiveis,
141.3.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  e  servi?os  recebidos
provisoriamente  com  as especifica?6es constantes do  Edital  e da  proposta,  para fins de aceita?ao
e recebimento definitivo;
14.1.4.   Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorfencia  de  eventuais  imperfei?6es  no  curso  da
execugao dos servigos e/ou  na entrega dos materiais, fixando prazo para a sua corregao;
14.1.5.   Pagar  a   Contratada   o  valor  resultante   da   prestagao   do  servieo   e/ou   da   entrega   dos
materials,  no  prazo e condig6es estabelecidas  no  Edital e seus anexos;
14.1.6.  Efetuar as  reteng6es  tributarias  devidas  sobre  o valor da  Nota  Fiscal/Fatura fornecida  pela
contratada;

o          1 :ot (3enAtoAed:i:'nstt:;9d::s:eaa;::ardae :::[i,:'asraadveanptra::::d£::'°ddo`:apTeegnot:'reegTs#:%Zo% :i°Ast:Per'°r a
14.2 DAs OBRiGAe6Es  DA CONTRATADA:
14.2.1.  Prestar os servieos contratados  com  caracteristicas exigidas  no  contrato e de acordo  com
a  legisla?ao ,vigente  pertinente,  sendo vedadas  solug6es  alternativas  para  consecugao do  objeto,
ressalvadas as hip6teses de expressa anuencia por parte da Administragao.
14.2.2.  Utilizar  pessoal  qualificado  -de  boa  conduta  e  formagao/conhecimento  adequados -em
ntlmero suficjiente a execugao dos servi?os.
14.2.3.  Cumprir  o  cronograma  dos  servigos  programados  na  sua  integra,  nao  deixando  servi?os
incompletos e/ou  mal-acabados.
14.2.4.  Em casos emergenciais,  proliferag6es repentinas,  a CONTRATADA devera atender em ate
48  (quarenta  e  oito)   horas  ap6s  a  notificagao  atrav6s  de  e-mail  enviado  pela   Fiscalizaeao  do
Contrato.
14.2.5.  Refazer  o  servigo  nas  areas  em  que for verificada  a  ineficacia  dos  servigos  prestados,  no
prazo  de  ate  48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  do  recebimento  da  notificagao  enviada  pela
Fiscalizaeao,  atraves de e-mail,  sem  Onus extra  para  o CONTRATANTE.
14.2.6.    Apresentar    os    empregados    aplicadores    devidamente    identificados    mediante    usa
permanente de crachas,  com fotografia recente e nome visivel munidos dos respectivos Epl's.
14.2.7.  Ap6s  os  procedimentos  necessarios  a  execugao  dos  servi?os,  a  CONTRATADA  devera
deixar  cada  setor/objeto  envolvido  em  perfeito  estado/funcionamento,  responsabilizando-se  pela
solugao dos  problemas que  por ventura surgirem face aos procedimentos utilizados.
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15.2 8.    Efetuar   o   recolhimento   das   embalagens   vazias   e   respectivas   tampas   dos   produtos
aplicados,  para fins de destinaeao final  ambientalmente adequada,  a cargo das empresas titulares
do    registro,    produtoras   e    comercializadoras,    ou    de    posto    de    recebimento    ou    centro    de
recolhimento  licenciado  e  credenciado,  observadas  as  instru?6es  constantes  dos  r6tulos  e  das
bulas,  conforme  artigo  33,  inciso  I,  da  Lei  n°  12.305,  de  2010,  artigo  53  do  Decreto  n°  4.074,  de
2002,  e legislagao correlata.
14.2 9.  Aceitar,  nas  mesmas  condig6es  contratuais,  os  acr6scimos  ou  supress6es,  ate  o  limite  de
25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  desde  que  a  despesa  nao
esteja  liquidada.
14.2.10.  Executar  o  objeto  em  conformidade  com  as  legislag6es  e  normas  pertinentes  e  vigentes,
bern  assim  dentro  das  especifica?6es  e/ou  condig6es  constantes  da   Proposta  Vencedora,   do
Edital  e seus Anexos.
14.2.11.      Executar     diretamente     o     objeto,     sem     transfetencia     de     responsabilidades     ou
subcontratag6es nao autorizadas pelo CONTRATANTE;
14.2.12.   As§inar  o   instrumento   contratual   no   prazo   de   ate   05   (cinco)   dias   tlteis,   a   contar  do
recebimento da comunicagao formal da Administragao convocando para esse tim;
14.2.13.    Se'lecionar    e    preparar    os    empregados    que    irao    executar    os    servigos    para    o
CONTRATANTE,  com  treinamentos,  mantendo suas fun?6es  profissionais  legalmente  registradas
em suas carteiras de trabalho.
14.2.14.    Comparecer,    sempre    que    convocada,    as    visitas    e/ou    reuni6es    solicitadas    pelo
CONTRATANTE,  assumindo  Onus  por sua  ausencia.
14.2.15.   Atender   prontamente   todas   as   solicitag6es   da   Secretaria   Municipal   de    Educagao
previstas no Edital,  neste Termo de Refetencia e outras estabelecidas no Contrato.
14 2.16.  Assumir  todas  as  responsabilidades   na  ocorrencia  de  acidentes  de  trabalho,   quando
forem  vitimas  os  seus  empregados  ou  por  eles  causados  a  terceiros  no  desempenho  de  suas
atividades   e   nos   horarios   de   fornecimento,    em    conformidade   com   a    legislagao   trabalhista
especifica,  garantindo a devida e  imediata assistencia.
14.2.17.   Responsabilizar-se   pelo   cumprimento,   por   parte   de   seus   empregados,   das   normas
internas disciplinares e de seguran?a do CONTRATANTE.
14.2.18.   Responsabilizar-se   integralmentepelo   objeto   contratado,   nas   quantidades   e   padr6es
estabelecidos,   vindo   a   responder  pelos  danos   causados   diretamente  a  esta   Secretaria  ou   a
terceiros,  deborrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  nos  termos  da  legisla?ao  vigente,  nao  excluindo  ou
reduzindo   essa   responsabilidade   a   fiscalizagao   ou   acompanhamento   pelo   6rgao   interessado,
conforme determina  o art.  70 da  Lei  n° 8.666/1993.
14.2.19.   Re;ponsabilizar-se   pelos   encargos   trabalhistas,   previdenciarios,   fiscais   e   comerciais
resultantes   da   execu?ao   do   objeto   deste   Termo   de   Referencia,   conforme   art.   71   da   Lei   n°
8.666/1993.  I
14.2.20.  Comunicar  a  esta  Secretaria,   por  escrito,  qualquer  anormalidade  de  carater  urgente  e
prestar os esclarecimentos necessarios.
14.2.21.   Nao  empregar  menores  de   18  anos  em  trabalho  noturno,   perigoso  ou   insalubre,   bern
como a  nao empregar menores de  16  anos em  qualquer trabalho,  salvo  na  condigao de aprendiz,
a  partir de  14 anos.
14.2.22.  Manter durante toda  a  execueao  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigaG6es  por
ela   assumidas,   todas   as   condig6es   de   habilitagao   e   qualificagao   exigidas   no   processo   de
contratagao,  conforme  inciso Xlll,  art.  55,  da  Lei  n°,  8.666/1993.
14.2.23.  Na  hip6tesedo  inadimplemento  do  subitem  anterior,  a  CONTRATADA  sera  notificada,  no
prazo definido por esta Secretaria,  para regularizar a situaeao,  sob pena de rescisao do Contrato e
execu?ao da. garantia contratual,  para  ressarcimento da Administragao e dos valores das multas e
indenizae6e§  a  ela  devidos  (Arts.  78,  inciso  I,  80,  inciso  Ill  e  87,  da  Lei  n°  8.666/1993),  alem  das

penalidades previstas  no  Edital,  no Termo de  Referencia,  no  lnstrumento do Contrato e  na  Lei.
14.2.24.  Mahter sempre  constituigao  social  ou  do  atualizados  os  seus  dados  cadastrais,  altera?ao
do   estatuto,   conforme   o   caso,   principalmente  em   caso   de   modificagao   de  telefone  enderego
eletr6nico ou endereeo fisico,  sob pena de infragao contratual.
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14.2.25.  Cumprir  com  as  demais  obriga?6es  constantes  no  Edital,  neste  Termo  de  Referencia  e
outras  previstas  no Contrato.
14.2.26.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informag6es  obtidas  em  decorrencia  do  cumprimento  do
contrato.
14.2.27.    Arcar    com    o    Onus    decorrente    de    eventual    equivoco    no    dimensionamento    dos
quantitativos  de  sua  proposta,  devendo  complements-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua
proposta  nag  seja  satisfat6rio  para  o  atendimento  ao  objeto  da  licitaeao,  exceto  quando  ocorrer
algum  dos eventos arrolados  nos  incisos do §  10 do art.  57 da  Lei  n° 8.666,  de  1993

cLAusuLA DEclMA QuiNTA -DAs ALTERAc6Es DE pREeos
15.1.   Os   pregos   registrados   manter-se-ao   inalterados   pelo   periodo   de   vigencia   do   registro,
admitida  revisao  quanto  houver desequilibrio  de  equagao  econ6mico-financeiro  inicial  da  ata,  nos
termos   da   legislagao   que   rege   a   materia.   Com   apresentagao   de   nota   fiscal   e   pesquisa   de
mercado.
15.2.  0  reajustamento  dos  pregos  reg.istrados somente  sera  possivel  se  autorizado  por alteracao
das  Normas  Federais  pertinentes a  politica econ6mica.

cLAusuLA  DEciMA  SEXTA  -DA AUTORlzA9AO  PARA AQuisieAO  E  EMlssAO  DE  NOTA
DE  EMPENHO
161.  As  aquisi?6es  do  objeto  desta  Ata  de  Registro  de  Pregos  serao  autorizadas,  caso  a  caso,
pelo  responsavel  direto  pela  Unidade  Administrativa  Solicitante  ou  por quem  o  Prefeito  Municipal
previamente\determinar,  ap6s manifestaeao favofavel da Contabilidade,  quanto a apresentagao de
disponibilidade orgamentaria  para a aquisigao  pretendida.

cLAusuLA pEciMA sETiMA -DAs ALTERAe6Es
17.1.   Todasl  as   altera?6es   que   se   fizerem   necessarias   serao   registradas   por   interm6dio   de
lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Pregos

cLAusuLA 'DEciMA OiTAVA -DA FiscALizAeAO
18.1.   A  fiscalizagao   e   o   acompanhamento   da   execugao   do   contrato   caberao   a   Contratante,
atraves   da   Secretaria   Municipal   de   Satlde   de   Augustin6polisITO,   na   pessoa   do   Secretario
GEDEAO   ALVES   FILHO,   ou   por   servidor  devidamente   designado   para   esta   fiscalizagao,   e
atrav6s  da  Secretaria  Municipal  de   Educagao  de  Augustin6polis/TO,   na   pessoa  da   Secretaria
RENATA  PEREIRA  DE  SOUSA  OLIVEIRA,  ou  por  servidor  devidamente  designado  para  esta
fiscalizagao  com  poderes  para verificar se os servigos serao entregues  de acordo  com  o  previsto,
fazer advertencia quanto qualquer falta,  aplicar multas e demais ag6es necessarias a Contratada.
18.2. A fiscaliza?ao de que trata este  item  nao exclui  nem  reduz a  responsabilidade da prestadora,
inclusive   perante   terceiros,   por  qualquer  irregularidade,   ainda   que   resultante   de   imperfeig6es
t6cnicas,  e,  na ocorrencia desta,  nao implica em co-responsabilidade da Administraeao ou de seus
agentes e prepostos,  de conformidade com  o art.  70 da  Lei  n° 8.666,  de  1993.
18.3.  0  fiscal  do  contrato  anotara  em  registro  pr6prio  todas  as  ocortencias  relacionadas  com  a
execugao    db    contrato,    indicando   dia,    mss   e    ano,    bern   como    o    nome   dos   funcionarios
eventualmente   envolvidos,   determinando   o   que   for   necessario   a   regularizagao   das  faltas   ou
defeitos   ob§ervados   e   encaminhando   os   apontamentos   a   autoridade   competente   para   as
providencias cabiveis.

CLAUSULA  DECIMA  NONA -DA  FONTE  DE  RECURSOS
19.1.  As  despesas  decorrentes  desta  contrata?ao  correrao  a  conta  dos  recursos  consignados  no
or?amento    da    Prefeitura    de    Augustin6polisITO,    nos    elementos    de    despesa    e    dctag6es
oreamentarias,  pertencentes ao oreamento do exercicio de 2020,  nas seguintes contas:

ORGAO:  05.13.00 -Fundo  Municipal  de Saude
UNIDADE:  05.13.01  -Fundo  Municipal  De  Saulde
10.122.0208.2.139 -ENFRENTAMENTO  DA  EMERGENCIA COVID-19
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3.3.90.39.00 -Outros Servigos de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  401-Bloco de Custeio -Transf

3R|GD&%.E°7o;5i3°o;FE¥RgoM%]N:'cP,S|P5EEEB3%&%3oDEAUGUSTINOpoLis
12.361.1005.2 066 I MANUTENCAO  DA FUNDO  MUNICIPAL  DE  EDUCAQAO
3.3.90,39.00 -Outros  Servi?os de Terceiros -Pessoa Juridica
Fonte:  20-MDE

cLAusuLA vlGEsiMA-DAs DlsposleoEs FiNAis
20.1.   Integra   esta  Ata,   o   Edital   do   Pregao   Presencial   n.a  xx/2020,   as   propostas   com   pregos,
especificagao,  por item  na  ordem  classificat6ria das empresas.
20.2.  Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a  Lei  Federal 8.666/93 e suas altera?6es
posteriores  Pela  Lei   Federal  8.883/94  e  pela  Lei  Federal  9.648/98,   e,   com   as  demais  normas
aplicaveis.  SLibsidiariamente,  aplicar-se-ao  os  principios  gerais  de  Direito.

CLAUSULAIVIGESIMA  PRIMEIRA -DO  FORO
21.1.  As  parfes  contratantes  elegem  o  foro  da  Comarca  de  Augustin6polis/TO  como  competente
para  dirimir  quaisquer  quest6es  oriundas  da  presente  Ata,  inclusive  os  casos  omissos,  que  nao
puderem    ser    resolvidos    pela    via    administrativa,    renunciando    a    qualquer    outro,    por   mais
privilegiado  que  seja.

E por estarem de acordo,  as partes i.irmam a  presente Ata em  03 (tres) vias de igual teor e
forma  para  urn  s6  efeito  legal,  ficando  arquivadas  na  sede  da  GERENCIADORA,  na forma  do  art.
60 da  Lei  8 666 de 21/06/93.

Augustin6polis/TO,  xx de xxxxx de 2020.

JOLIO  DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito  Municipal

Gerenciador

GEDEAO ALVES  FILHO
Secretario  Municipal  de Satide

Gestor do FMS

RENATA  PEREIRA  DE SOUSA OLIVEIRA
Secretaria  Municipal de Educacao

Gestora do FME

Empresa
Representante Legal

Fornecedor
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Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

0
Nome:
CPF/MF:

ANEXO X
MODELO DA  PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL  DE AUGUSTINC)POLIS/TO
PROCESSO  LICITAT6RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL  N.  033/2020

HORA  DE ABERTURA:  14hoomin
Objeto:  Registro de  Preeos  para  a eventual  e futura contrata?ao de empresa  para a  prestagao de
servigos  de   Sanitiza?ao  de  ambientes   publicos,  junto  aos   Fundos   Municipais   de  Satlde  e  de
Educagao de Augustin6polisITO.

DADOS  DO 'PROPONENTE:
RAZAO SodlAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREeo COMPLETO:
TELEFONE:
E-mail:

1.  SANITIZACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item Quant. Descrieao dos servieos V.  Unit. V. Total

TOTAL  RS
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2.  SANITIZACAO SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCACAO

Item Quant. Descricao dos servieos V.  Unit. V. Total

1
8 SANITIZACAO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  SAO  SILVESTRE  (ZONA

RURAL)

TOTAL  RS

RAZO  DE VALIDADE  DESTA  PROPOSTA:  (minimo 60 dias)
PRAZO  DE  PAGAMENTO:  30  (trinta) dias  ap6s emissao da  nota fiscal.
N° DA AGENCIA  BANCARIA
No  DA  CONTA ......

NONE/RG/CPF  DO RESPONSAVEL PARA ASSINAR CONTRATO:

Declaramos   nossa   inteira  submissao  aos   preceitos   legais  em  vigor,   especialmente  os  da   Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterag6es e as clausulas e condie6es do respectivo  Edital de que trata
a  presente  proposta;  que  observaremos,  integralmente  e  as  normas  da Associagao  Brasileira  de
Normas T6cnicas -ABNT.

Atenciosamente,

de 2020.

Nome e Assinatura do Administrador da  Empresa

ANEXO XI
CARTA  DE  CREDENCIAIVIENTO

A PREFEITURA  MUNICIPAL  DE AUGUSTIN6POLIS/TO
PROCESSOI LICITAT6RIO  N   107/2020
PREGAO  PRESENCIAL N.  033/2020

CARTA DE CREDENCIAMENTO -REPRESENTANTE  LEGAL

A     (nome     da     empresa) CNpj,     n°     .                             .,     com     sede     a
neste   ato   representado   pelo   (diretor   ou   s6cio,   com   qualificaeao

completa  -  nome,  RG,  CPF,  nacionalidade,  estado  civil,  profissao  e  enderego),  vein  pelo
presente  informar  que  a  pratica  de  todos  os  atos  necessarios,  relat.ivos  ao  Processo  Licitat6rio
XX/2020,  na  modalidade de Pregao n° XX/2020,  serao por mim  proferidos,  inclusive no tocante ao
direito   de   desistir   de   recursos,    interp6-los,    apresentar   lances,    negociar   preeos   e   demais
condi?6es,  confessar,  desistir,  firmar compromissos  ou  acordos,  receber e  dar quitagao  e  praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.

Cidade, de 2020.

(Assinatura do  representante  legal  da  llcitante)

CARTA DE CREDENCIAMENTO -PROCURADOR
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ANEXO Xll

DECLARAeAO DE iNExisTENclA FATO iMPEDiTivo DA  HABiLiTAeAO

rl A  PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
PROCESSO  LICITAT6RIO  N.107/2020
PREGAO  PRESENCIAL N.  033/2020

inscrita   no   CNPJ   no   .......,   par  interm6dio
de  seu  repre.sentante  legal,  o(a)  Sr.  (a.) portador(a)  da  Carteira  de  ldentidade
n°  ...... '...  e  do  CPF  n°  .......,  DECLARA,  para fins  de  participagao  no  pregao  presencial
n°   ..... /2020,   sob   as   penas   da   lei,   que   nao   existem   fatos   supervenientes   que   venham   a
impossibilitar a  sua  Habilitagao  na  licitagao  em  epigrafe.

Declara,  outrossim,  conhecer na  integra o edital e que se submete a todos os seus
termos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

de 2020.
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